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KÄSITE- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

Kela 1 Kelan korvausluokka, joka käsittää ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden 

työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, esim. työpaikkaselvitykset, 

työpaikkakäynnit, terveystarkastukset ja työterveyteen liittyvä neuvonta.

  

Kela 2 Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen 

sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 

 

Järjestämisvastuu  

Kuntalaissa kunnille säädetty vastuu järjestää sille erikseen säädetyt tehtävät, 

muun muassa työterveyshuollon lakisääteiset palvelut 

 

Tuottamisvastuu 

Kunta voi sopimuksella siirtää järjestämisvastuullaan olevia palveluita toisen 

palveluntuottajan tuotettavaksi   

 

Henkilöasiakas 

Työterveyshuollossa vakiintuneesti puheeseen vakiintunut määritelmä palveluita 

käyttävästä henkilöstä. Läheskään aina asiakas ei ole potilas.   

  

Päättäjäasiakas 

Työnantaja-asiakas, maksaja-asiakas, eli asiakas, jonka kanssa 

työterveyspalveluiden tuottamisesta on sovittu ja jolle raportoidaan 

työterveyshuollon vaikuttavuudesta ja toiminnasta.  

 

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 

Valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä (708/2014). Myös 

samanniminen käsikirja lainsäädännöstä ja menetelmistä.  
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Avohilmo Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus THL:lle, osa laajempaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmäkokonaisuutta. Tietoja käytetään 

päätöksenteossa, suunnittelussa ja tutkimuksessa. 

  

STePS-hanke  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen seuranta ja arviointi.  

 

COPE-hanke  

Hanke, joka tutkii sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta, sen vaikutusta työhön, 

osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen.   

 

ODA-hanke  

ODA-hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. 

Hankkeen tuotteena Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten 

järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. 

  

Toivo-ohjelma  

Tiedolla johtaminen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma 

päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena. 

 

TYÖKE-hanke 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa työterveyshuollon toiminnallinen integraatio 

muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varmistaa, että sote-muutoksessa 

rakentuu toimiva työikäisten terveydenhuolto. 

 

Liikelaitos Kunnan liikelaitos on osa kunnan hallintoa ja taloutta, ei erillinen oikeushenkilö 

eikä itsenäinen kirjanpitovelvollinen. 

 

Bisnesteknologiamalli  

Eli BT-standardi on kaikille avoin johtamisen viitekehys, jota voidaan hyödyntää 

informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa 

nykypäivän teknologiavetoisessa yritysmaailmassa. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta ja tarkoitus 

 

Tämä työ on LUT-ylipoiston tuotantotalouden koulutusohjelman diplomityö. Työn tavoitteena 

on koota tietoperustaa digistrategiatyön ja päätöksenteon tueksi Vantaan Työterveys Oy:ssä 

(myöhemmin AITO Työterveys). Diplomityö on toteutettu tutkimuksellisena kehittämistyönä 

ja se pureutuu yhtiön nykytilaan ja toimintaympäristöön, sekä nostaa keskiöön tiedossa olevia 

ja ennustettavia muutoksia. Tavoite on tunnistaa digistrategiaa varten – epävarmuustekijöistä 

huolimatta – edistettävissä olevia digitalisointihankkeita, jotka edistävät yhtiön kehittymistä 

strategian ja kansallisen tavoitetilan mukaisesti.  

 

Raportissa keskitytään tarkastelemaan digistrategiaa erityisesti sähköisen palveluiden 

kehittämisen näkökulmasta. Sähköisten palveluiden kehittämisen ajankohtaisuus ja 

tarpeellisuus voidaan nähdä kiistattomana – etenkin vallitseva koronatilanne huomioiden. 

Nuorena yhtiönä tilaajaorganisaation digistrategian laatiminen ja digiasioiden omistajuuden 

haltuunotto voidaan nähdä usealle vuodelle jakautuvana kehittämisprojektina, joka pitää 

sisällään laajan muutoksen palvelutuotteiden, toimintamallien ja työkulttuurin osalta. 

Myöhemmässä vaiheessa digikehityksen voidaan odottaa vakiintuvan pysyväksi – joskin alati 

muuttuvaksi – toiminnaksi, sillä digitalisaatio on ja tulee olemaan eriytymätön osa yritysten 

perustoimintoja. 

 

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tapaustutkimus perustuen kirjallisuuskatsaukseen, 

strategiatyöskentelyn kuvaukseen ja sen yhteydessä tehtyihin haastatteluihin ja havainnointiin, 

sekä johtoryhmän päätöksentekoon. Raportissa soveltavissa luvuissa kuvataan strategian, 

digistrategian ja digikehityksen vaiheita organisaatiossa ja esitetään johtopäätöksenä suositus 

digistrategian jatkokehitystarpeista. Työ on toteutettu työelämälähtöisesti ja 

tilaajaorganisaation todelliseen tarpeeseen. Raportti taustoittaa tilaajaorganisaatiota varsin 

laajasti, koska organisaation toimialan, erityspiirteiden ja alan virallisen säätelyn vaikutukset 

AITO Työterveyden digistrategiaan ja päätöksentekoon ovat merkittävät. Usean osatekijän 

seurauksena alkuperäisestä aikataulutavoitteesta Digiklinikan käyttöönotolle onkin jouduttu 

luopumaan ja raportin valmistumisvaiheessa projekti on toimittajavalintavaiheessa.  
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1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tavoitteena on tutkivan kehittämistyön menetelmillä tuottaa tietoa pitkäaikaisen digistrategian 

luomiseksi ja tunnistaa vaatimusten mukaisia kehittämiskohteita organisaatiossa.  

Vaatimuksiksi katsotaan lainsäädännön, kansallisen ohjauksen, asiakasodotusten ja 

organisaation maturiteetin ulottuvuudet. Kehittämistyön tärkein konkreettinen tulos on 

vahvistaa käsitys siitä, miten tilaajaorganisaation niin sanottu Digiklinikka-konsepti voidaan 

toteuttaa.  

 

Koko työn päätutkimuskysymys on: 

• Millainen on Digiklinikka-konseptoinnin prosessi? 

 

Lisäksi alatutkimuskysymykset, joihin pyritään saamaan vastauksia, ovat:  

• Millainen Digiklinikka-ratkaisu voisi tilaajaorganisaatiolla olla? 

• Mitä muita kehittämiskohteita organisaatiossa tunnistetaan? 

 

Raportin strategiaa varten koottu tieto on linjassa Sosiaali- ja terveysministeriön sähköisen 

tiedonhallintastrategian näkökulmaan: ”Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena”.  

Digiklinikka-konsepti perustuu kansallisen ohjauksen mukaisiin tavoitteisiin ja 

toimintaympäristön trendeihin, suhteessa edelleen tilaajaorganisaation valmiuksiin ja 

mahdollisuuksiin digitaalisten investointien valitsemisessa. Kehittämistyön aikana on 

tarkennettu digistrategian konkreettisia tavoitteita jatkuvasti suhteessa yhtiön päivittyvään 

strategiaan. Tämän raportin kehittämistyön tarkastelema Digiklinikka-konsepti tarkoittaa 

henkilöasiakkaan palvelualustaa, joka keskittää olennaiset sähköiset palvelut tunnistautumisen 

takana olevaan näkymään. Raportti kattaa kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen, mutta sivuaa 

muita järjestelmiä vain siltä osin, kun niillä jonkin asiakaskokemuksen kannalta olennainen 

integraatio palvelusovelluksiin on.  

 

Digistrategia tunnistaa konkreettisia digihankkeita, joka tässä työssä tarkoittaa edellä mainittua 

henkilöasiakasportaalin valintaa ja sen käyttöönoton suunnittelua. Digitaalisten uudistusten 

toimeenpano edellyttää myös organisaation sisäisten prosessien ja rakenteiden tarkastelua, 
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jonka välittömästä vaikutuksesta kehittämistyön sivutuotteena syntyi myös 

Pääkäyttäjäfoorumi.  

 

Työn tarkastelunäkökulma on rajattu markkinaehtoiseen toimintaympäristöön, sillä tällä 

hetkellä työterveyshuollon suhteesta sote-uudistukseen ei ole päätöksiä, eikä soteuudistusta ole 

lähtökohtaisesti laadittu koskevaksi työterveyttä. Toistaiseksi on epäselvää, mitä seurauksia on 

sillä, että tällä hetkellä kuntien järjestämisvastuulla oleva työterveyden järjestämisvastuu 

siirretään hyvinvointialueille. (Hakulinen et al., 2020) 

 

1.3 Työn teoreettinen viitekehys ja tutkimusmenetelmät 

 

Työ toteutetaan laadullisena toimintatutkimuksena (Action Research) pyrkien uudenlaisen 

toiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen käytännönläheisesti. Menetelmän mukainen 

työskentely käynnistyy päämäärän ja tavoitteiden asettamisella. Tämän jälkeen vuorottelevat 

vaiheet: suunnittele, toteuta, arvioi, jonka jälkeen päämäärää tarkastellaan uudelleen. Vaiheet 

toistuvat syklisesti kuvan 1 mukaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan, miten tutkittava kohde 

muuttuu tai miksi se ei muutu. Toimintatutkimus voi tuottaa tuloksena jotain aivan muuta, kuin 

mitä prosessin alussa on tavoiteltu.  

 

Kuva 1. Toimintatutkimuksen syklit. 
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Raportin kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa teoriaosuudessa kerättyä tietoa voidaan 

hyödyntää jatkossa organisaation muussakin strategian mukaisessa kehittämisessä. Aineiston 

haussa kerättiin tutkimustietoa eri digitalisaatioon liittyvillä termeillä ja rajattiin haut 

koskemaan terveydenhuollon kontekstia (kuva 2). Tärkeimmäksi julkaisualustaksi osoittautui 

Julkarin tietokanta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön avoin julkaisuarkisto. 

 

 

Kuva 2. Aineiston haussa käytetyt hakusanat, rajaukset ja tärkeimmät tietokannat. 

 

Teoriaosuuden lisäksi raportille nostettavan pääaineiston muodostavat strategiatyön tulokset, 

henkilöstökysely, vaatimustenmäärittely ja asiakas- ja asiantuntijaraatien tulokset. Keskeinen 

työskentelyä ohjannut menetelmä on kehitystyöryhmänä toimineen johtoryhmän diskurssi, joka 

toimii litteroimattomana prosessiaineistona työn taustalla.  

 

Toimintatutkimusta tehdään kohdeorganisaatiossa yhteistyössä, osallistaen ja arvioiden 

kehitystyöryhmän kanssa. Se tuottaa käytännön työelämässä hyödynnettävissä olevaa tietoa, 

jota tässä työssä kerätään palvelujen digitalisoimisen tueksi. Tutkimuksessa tavoitellaan 

parempaa ymmärrystä sähköisistä palveluista ja kerätään tietoa kehityksen suunnasta 

tilaajaorganisaation käyttöön. (Ojasalo et al., 2020) 

 

Työn teoreettinen konteksti muodostuu toimialaa ohjaavista säädöksistä, kansallisen ohjauksen 

asettamista tavoitteista ja sähköisten terveyspalveluiden trendeistä ja asiakasodotuksista. 

Raportin teoreettisessa osassa tarkastellaan digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita sekä niiden 

tarpeellisuutta terveydenhuollossa ja edelleen työterveydessä. Kehittämistyön vaiheet kuvataan 

puolestaan mukauttaen Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS-suositusten 

rakennetta. Viitekehyksenä on mukaillen hyödynnetty myös avoimen johtamisen 

bisnesteknologiamallin (BT-standardi) sisältöjä.  
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1.4 Digikehitys 

 

Kehittämistyö on ja on ollut pitkäkestoinen prosessi, joka on tämän työn kuvauksessa rajattu 

alkaneeksi tilaajaorganisaation yhtiöitymisvaiheesta elokuussa 2019. Kehittämistyössä on 

rakennettu tilaajaorganisaatiolle kauaskantoista digistrategiaa, joka on tulevaisuuden tarpeet 

huomioiva ja linjassa AITO Työterveyden yhtiöstrategian kanssa. Digistrategia on rakentunut 

ja päivittynyt rinnakkain yhtiöstrategian muodostumisen myötä ja molemmat tullaan 

vahvistamaan yhtiön hallituksessa keväällä 2021.  

 

Yhtiöitymisen myötä organisaation ICT-kokonaisuuden omistajuus on siirtynyt sen itse 

vastattavaksi, operatiivisen tason tukipalveluiden säilyessä omistajan tietohallinnon 

tuottamana. Yhtiön olemassaolon aikana digikehityksen toiminnot ovat aluksi olleet lähinnä 

välttämätöntä nopeaa reagointia, joka toisaalta on johtanut siihen, että digihankkeet ovat 

muodostaneet osin myös epäjohdonmukaista kudelmaa, joka ei ole huomioinut 

päällekkäisyyksiä tai luonut välttämättä tulevaisuudessa kestävää perustaa palveluiden 

kokonaisuudelle. ICT-omistajuuden haltuunoton sekä strategia- ja digistrategiatyön edetessä 

yhtiön johdon kanssa on priorisoitu välittömimmät digikehittämisen hankkeet ja toteutettu niitä 

rinnakkain tämän kehittämistyön ajan. Digihankkeita on ohjannut yhtiön alkutaipaleen teema 

”perusasiat kuntoon” ja painopiste digitaalisissa ratkaisuissa on strategian mukaisesti ollut 

perustoimintojen asiakaslähtöisessä toteutuksessa.  

 

Digikehittäminen tuoreessa yhtiössä on edennyt siis rinnakkain lähtötilanteen arvioimisesta, 

alustavan strategian (strategia 1.0), pitkäntähtäimen strategian (strategia 2.0) ja digistrategian 

rakentamisen rinnalla. Kehittämistyön vaiheet kuvataan raportin myöhemmässä vaiheessa, 

luvussa kuusi. Ne muodostavat keskeisen osan kehittämistyön empiirisestä osasta ja 

kappaleessa seitsemän, tiekartta kuvataan tarkemmin havainnollistaen niitä aikajanalla. 

 

1.5 Raportin rakenne 

 

Raportti rakentuu kahdeksasta luvusta lähtien isosta kuvasta kohti kehittämistyön konkretiaa ja 

tuloksia. Työn rakenne kuvattu kuvan 3 input-output-kaaviossa.  
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Johdannon jälkeisessä kappaleessa avataan Sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilaa ja 

lähtökohtia. Luku kuvailee kansallisen ohjauksen tavoitteita ja ajureita sekä esittelee lyhyesti 

muutamia keskeisiä terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja varantoja, jotka myös työterveyteen 

kytkeytyvät.   

 

Luku kolme puolestaan kuvaa työterveyshuollon erityisosaamisaluetta. Luvun tarkoitus on 

jäsentää ja havainnollistaa toimialan lainalaisuuksia, jotka luovat raamit vaatimuksille ja ovat 

osaltaan päätöksenteon kompleksisuuden taustalla.  Toimiala säätyy vahvasti muun muassa 

lain, terveydenhuollon viranomaisvalvonnan ja Kansaneläkelaitoksen linjausten mukaisesti. 

Palveluliiketoiminnan näkökulmasta asiakasodotuksetkin tulevat sekä päättäjäasiakkaan 

(tilaaja, maksaja) ja käyttäjäasiakkaan (työntekijä, potilas) suunnalta.  

 

Neljäs luku käsittelee digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita edeten yleiseltä tasolta 

tarkastelemaan edelleen työterveyden kenttää. Viides luku puolestaan esittelee 

tilaajaorganisaation nykytilakuvauksine, muutoshaasteine ja strategiatöineen. Kehitystyön 

empiirinen osuus käsitellään luvussa kuusi. Digistrategiatyöskentely ja Digiklinikka-ratkaisun 

valintaprosessi käsitellään erillisinä osioinaan. Vaikka käytännössä molemmat prosessit ovat 

edenneet osittain samanaikaisesti on kirkastettu digistrategiatyö kuitenkin Digiklinikan suhteen 

tehtävien päätösten edellytyksenä.  

 

Seitsemäs luku kokoaa kehittämistyön tulokset ja esittelee vallitsevan digistrategian sekä 

karkean skenaarion valitun Digiklinikka-ratkaisun käyttöönottoprojektista. Kahdeksannessa 

luvussa käydään pohdinta ja visioidaan tulevaa organisaation digitalisaation näkökulmasta. 

Yhdeksäs luku kokoaa yhteen raportin vaiheet.  
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Kuva 3. Työn rakenne. 
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2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 

 

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on hyvinvointivaltion peruspilari. Tunnistettua on, 

että monien yhteiskunnan muutostekijöiden johdosta nykyisenlainen yli 200:n kunnan ja 

kuntayhtymän toteuttamat palvelut eivät toteudu laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja 

tasapuolisesti.  Tunnistetuttujen haasteiden selättämiseksi on pyritty viidentoista vuoden ajan 

luomaan Suomelle uudenlaista ja kestävää hallintorakennetta, joka turvaisi sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessakin. Tällä hetkellä oletus on, että tämä niin sanottu 

Sote-uudistus toteutuisi 2023 vuoden alusta. (Valtioneuvosto, 2020) 

 

2.1 Kansallinen ohjaus 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa osana valtioneuvostoa sosiaali- ja terveyspolitiikan 

ohjauksesta, suunnittelusta ja toimeenpanosta. Sen tehtävänä on toteuttaa hallitusohjelmaa ja 

valmistella sen mukaisesti lainsäädännön uudistuksia. STM:n vastuulla ovat muun muassa 

hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, työsuojelu- ja 

työhyvinvointi. STM:n konserniin kuuluvat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 

Työterveyslaitos TTL, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira. Myös 

STM tunnistavat työssään korostuvan tiedolla johtamisen ja digitalisaation. (STM, 2021) 

 

Ministeriön strategisista tavoitteista voidaan tunnistaa samat sosiaali- ja terveydenhuollon 

trendit, joiden tulisi näkyä myös kaikkien terveydenhuollon toimijoiden strategioita:  

- ihmisten aktiivinen osallisuus 

- yhteen toimivat palvelut ja etuudet 

- turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö 

- kestävä rahoitus 

- hyvinvointia työn murroksessa.   

 

Terveyspolitiikkaan vaikuttavat megatrendit STM:n strategiatyön taustalla ovat: 

- Väestörakenne ja globalisaatio 

- Työn murros ja teknologinen kehitys 

- Osallistuva yksilö.  
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Näiden kansallisen ohjauksen elementeistä voidaan nähdä terveydenhuollossa tapahtuvan 

terveydenhuollon toiminnan muutos, jossa digitalisaation tuella yksilökohtainen tieto 

jalostetaan osallistamalla asiakaslähtöisiksi palveluiksi (ks. kuva 4). Tämä mahdollistaa 

proaktiivisuudenkin paremmin. (STM, 2021) 

 

 

Kuva 4. Terveydenhuollon muutos 

 

2.2 Terveydenhuollon kustannukset 

 

Terveydenhuollon kustannukset ovat jatkuvasti nousussa. Viimeksi valmistuneen THL:n 

tilastoraportin mukaan vuonna 2018 terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat 21,1 

miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,2 %. Merkittävimmät kustannusten 

nousut olivat erikoissairaanhoidon ja avohoidon reseptilääkkeiden kohdalla. Muina 

kustannuksiin heijastuvina muutostrendeinä tunnistetaan yleisesti väestön ja sen myötä 

palvelutarpeen lisääntyminen, kehittyvien hoito- ja tutkimusmenetelmien kehittyminen ja 

kallistuminen sekä työikäisten määrän vähentyminen ja huoltosuhteen kasvaminen. (Kettunen 

& Meristö, 2010).  
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Nykyisellä mallilla kunnat kantavat merkittävimmän vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden rahoituksesta. Kuntatasolla tarkasteltuna niiden järjestämisvastuulla olevien 

palveluiden kustannukset olivat samana vuonna 18,3 miljardia euroa, eli 2,9 % enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Nykyisten ennusteiden mukaisesti kustannukset kasvaisivat vuoteen 2030 

mennessä 17 %. Koska vain joka kolmannen kunnan talous on tasapainossa ja sote-palveluiden 

kustannuskehitys vain noususuuntainen, tilanne pakottaa kunnat ankariin sopeuttamistoimiin. 

(Rissanen et al., 2020) 

 

2.3 Terveydenhuollon digitalisaatio 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen uudelleenmuotoilua sähköisten palveluiden ja 

työvälineiden avulla. Sähköiset palvelut mahdollistavat asioiden tekemisen uudella tavalla. 

(Korhonen, 2017). Digitalisaatio otetaan Sote-uudistuksessakin huomioon ja sen avulla 

mahdollistetaan tiedolla johtaminen, palvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja sujuva 

tiedonkulku. Julkishallinnon kasvava alijäämä pakottaa vastaamaan lisääntyvään kysyntään 

entistä pienemmillä taloudellisilla resursseilla. Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen tapoja ja 

työn sisältöä entistä nopeammassa tahdissa ja mahdollistaa parempaa tuottavuutta, 

vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. (STM, 2016) 

 

Digitalisaatiosta näkyy käyttäjälle yleisimmin erilaiset – usein irralliset – sähköiset palvelut. 

Näidenkin palveluiden kehityksen taustalla vaikuttaa nykyään kansallinen ohjaus, jolla pyritään 

suitsimaan pitkään heikosti ohjattua terveydenhuollon digitalisaatiota. 90-luvulta lähtien on 

tunnistettu terveydenhuollossa kertyvän tiedon pirstaleisuus ja hallittavuuden vaikeudet. 

Tämän taustalla aiemman henkilötietolain ja rekisterinpitäjyyden tulkinta – jossa jokainen 

toimija ja organisaatio on oma erillinen rekisterinpitäjänsä – johti massiiviseen hajanaisuuteen. 

Esimerkkinä vaikkapa se, että pelkästään erillisiä terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä on 

Oulun yliopiston professorin Jarmo Reposen mukaan (MOT, 2020) ollut vuosituhannen 

vaihteessa noin kaksi sataa.  

 

Nykyään tiedon yhtenäisyyden ja avoimuuden tunnistetaan olevan avainasemassa sujuvien 

palveluiden tarjoamiselle. STM:n Korhosen (2017) mukaan digitalisaatio mahdollistaa sosiaali- 

ja terveydenhuollon muutoksen asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Siksi kansallisella 
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ohjauksella ja koordinoinnilla pyritään rakentamaan monipuolinen ekosysteemi. 

Lainsäädännöllä varmistetaan myös rinnakkain kehittäminen.  

 

Tiedolla johtaminen nähdään avaimena toimiviin ja laadukkaisiin sote-palveluihin. Tiedolla 

johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotettavaa asiakastietoa käytetään ensisijaisessa 

käyttötarkoituksessa muun muassa potilaiden hoidossa ja sote-asiakkaita koskevassa 

päätöksenteossa, mutta eri järjestelmiin vertailukelvottomassa muodossa kertyvä tieto johtaa 

kuitenkin tehottomuuteen ja päällekkäisyyksiin. (Soteuudistus, 2020) 

 

Yksi kansallisen ohjauksen työkaluista on sähköisen tiedonhallinnan strategia Sote-tieto 

hyötykäyttöön. Siinä sähköisten palveluiden käyttö nähdään osana elämänhallintaa, itsenäistä 

selviytymistä ja paikasta riippumatonta asiointia, kun luotettava tieto ja sähköisesti saatavilla 

olevat palvelut lisäävät väestön aktiivisuutta. Strategian ydinkohdat ovat (STM & Kuntaliitto, 

2014):  

1. Kansalainen – pystyn itse 

2. Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät 

3. Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön 

4. Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen 

5. Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen 

6. Infostruktuuri – pohja kuntoon. 
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3 TYÖTERVEYS 

 

Lakisääteisellä työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan järjestettäväksi osoitettua 

työterveystoimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ehkäisyä, työntekijän työ- ja 

toimintakykyä, terveyttä ja ennaltaehkäistään tapaturmien syntyä. Työn tulee olla tekijälleen 

terveellistä ja turvallista, joten myös työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 

edistäminen ovat työterveystoiminnan keskiössä.  

 

Suomen väestöstä 62,5 % on työikäisiä ja tulevaisuudessa huoltosuhteen edelleen kasvaessa 

korostuu työikäisten työkykyisyys entisestään. Työterveyshuollon erityisosaamista ovat 

erilaiset työkyvyn tukitoimet, joilla on keskeinen rooli työurien pidentämisessä.  (Hakulinen et 

al. 2020, 11) 

 

3.1 Työterveyden säädökset 

 

Työterveyshuolto perustuu Työterveyshuoltolakiin (1383/2001). Lakia täydentävät myös 

asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä 

ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) ja asetus 

terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. 

 

Aluehallintovirasto valvoo yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa työterveyshuollon 

lainsäädännön toimeenpanoa ja Valvira puolestaan ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden 

toimintaa. Alan asiantuntija- ja tutkimuslaitos on Työterveyslaitos ja se tuottaa muun muassa 

tutkimusta, pätevöittävää koulutusta ammattihenkilöille sekä asiantuntijoille ja osallistuu 

erikoislääkärikoulutukseen. Työterveyshuolto kuuluu lakisääteisesti kuntien 

järjestämisvastuulle. 

 

Kela korvaa työterveyden kuluja työnantajalle ja määrittelee myös korvauksen perusteet. Kela 

on muun muassa ollut keskeinen mahdollistaja työterveyden etäpalveluiden kehittämisessä, 

linjatessaan etäpalveluiden olevan määrätyillä edellytyksin Kela-korvattavia.  (STM, 2021) 

 



24 

 

   

 

STM on osoittanut Valtioneuvoston periaatepäätöksessään työterveyshuollon 

kehittämislinjauksiksi (Valtioneuvoston periaatepäätös, 2017):  

 

1. Työterveyshuolto on toiminnallisesti integroitunut sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmään 

2. Työterveyshuolto-, terveydenhoito- ja kuntoutusjärjestelmä tekevät oikea-aikaisesti 

yhteistyötä työikäisten työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työkyvyn palauttamisessa 

3. Työterveyshuollolla on valmiudet vastata työn ja työn tekemisen tuomiin terveydellisiin 

ja työkyvyn haasteisiin 

4. Kaikki työnantajat ovat järjestäneet työterveyshuollon yrityksen koosta riippumatta  

5. Työterveyshuolto on merkittävä yhteistyökumppani työpaikoilla työkyvyn 

edistämisessä ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä  

6. Työterveyshuolto kehittää palvelujaan vastaamaan pientyöpaikkojen ja yrittäjien 

tarpeita.  

 

3.2 Työterveyden sisältö 

 

Työterveyden tavoitteena on yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon 

ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä 

työuran eri vaiheissa, ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja rapaturmia, parantaa työn ja 

työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä tukea työyhteisön toimintaa. Työnantajan 

on tarjottava työntekijöilleen työterveyshuolto vähintään lakisääteisessä määrin, mutta 

sairaanhoidon tarjoaminen on vapaaehtoista.   

 

Lakisääteinen työterveyshuolto (Liite 2) pitää sisällään vähintään työpaikkaselvityksen, 

toiminnan suunnittelun ja tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta (TANO). Myös 

terveystarkastukset kuuluvat lakisääteisen toiminnan piiriin silloin, kun työssä tiedetään olevan 

erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Tässä tapauksessa työntekijällä on 

velvollisuus osallistua terveystarkastuksiin.   
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3.3 Työterveyden toimiala ja liiketoiminnan rakentuminen 

 

Työterveys on lakisääteisesti kuntien järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa, mutta 2000-

luvun aikana toimialalle on levittäytynyt runsaasti yksityisiä toimijoita ja kuntalain uudistuksen 

myötä, myös kunnalliset liikelaitokset on tullut yhtiöittää. Yhtiöitymisen myötä toimintaa 

ohjaavat liiketoiminnan lainalaisuudet ja samalla organisaation kulttuuria värittää kuntahistoria.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan kustannukset eivät saa olla 

korkeammat, kuin niiden tuottamisen kustannukset. Yhtiömuotoisessa toiminnassa taas 

onnistunut palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu ovat yhtiön olemassaolon ja säilymisen 

edellytyksenä. Liiketoiminnan jatkuvuus kytkeytyy myös asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan 

kokemaan arvoon saamastaan palvelusta.  

 

Henkilöstön asiakasrajapinnasta säännöllisesti tuoma palaute kuitenkin kertoo vielä siitä 

historian taakasta, että monin paikoin työterveyden toiminnasta ei tunnisteta olevan 

työnantajalle arvoa, vaan yritykset mieltävät toiminnan pakotettuna ja tarpeettomana kulueränä. 

Tämän ilmiön vaikutukset heijastuvat etenkin työterveyspalveluntuottajiin, joiden asiakaskunta 

koostuu erityisesti pienistä, lakisääteisen sopimuksen yrityksistä. Edellä mainittu huomioiden 

löytyykin työterveyden palveluita tuottavien yritysten palvelukatalogista myös muita tuotteita. 

Tähän voidaan lukea muun muassa vapaehtoisesti sopimukseen liitettävissä oleva 

sairaanhoidon sisältö, josta on omat Kelan korvausmenettelynsä lakisääteisen työterveyden 

toteutuessa työterveysyhteistyössä yhdessä laaditus toimintasuunnitelman mukaisesti.  

 

3.4 Asiakastarpeet ja raportointi 

 

Työterveyden toiminnan keskeisenä tarkoituksena on toiminnan suunnittelu, toimenpiteistä 

sopiminen ja niiden vaikuttavuuden seuranta. Työterveysyhteistyölle määritellään 

toimintasuunnitelmassa tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista. Vaikuttavuuden 

seurannassa tyypillisiä mittariena ovat esimerkiksi terveystarkastusten toteutuminen, 

sairausperusteiset poissaolotilastot, työtapaturmat. Nämä ovat kuitenkin taaksepäin katsovaa 

tietoa ja toimialalla onkin voimakkaasti noussut trendi ajantasaisesta raportoinnista esimerkiksi 

dashboardin (ohjausnäkymä) muodossa, sekä riskien ennustaminen.  
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Yhä enenevässä määrin työterveyshuollossakin lisääntyy terveystietoanalyysit, jossa 

tekoälyratkaisut analysoivat kerättyä terveystarkastus ja sairauspoissaolotietoa ja luovat niistä 

ennusteita. Työterveyden perustyökalun, tietojenannon, neuvonnan ja ohjauksen keinoin, 

lisäksi kaivataan myös vaikuttavuuden saavuttamiseksi myös käyttäytymisen muutosta tukevaa 

teknologiaa. (Asiakasraati, 2021) 

 

3.5 Työterveys ja digitalisaatio 

 

Työterveys toimii siis työn ja terveyden välisen yhteyden asiantuntijana. 

Asiantuntijaorganisaation tulee ottaa digitalisaation ja digikehityksen tuomat vaikutukset 

huomioon paitsi oman asiantuntijuuden vahvistamisessa asiakkaille tarjottavissa palveluissa, 

niin myös projektien suunnittelussa oma henkilöstö huomioiden. Kansallinen ohjaus asettaa 

odotuksia siihen, että kaikilla työssäkäyvillä on mahdollisuus saada digitaalisten ratkaisuiden 

myötä työterveyshuollon palveluja (ks. kuva 5). Digitaalisten ratkaisuiden odotetaan 

lisääntyvän työturvallisuuden seurannassa ja jatkuvassa kehityksessä.  

 

 

Kuva 5. Työterveyshuollon tulee kehittää digitaalisia ratkaisuja (STM, 2016)  
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4 SÄHKÖISET PALVELUT 

 

Digitalisaatio tarkoittaa tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden 

ymmärtämässä muodossa, mutta käsitteellä viitataan myös laajemmin taloudelliseen ja 

yhteiskunnalliseen muutosprosessiin, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä. 

(Itkonen, 2017) 

 

Palvelut ovat muuttuneet sähköisiksi laajasti yhteiskunnan eri aloilla ja palveluissa. 

Tunnistettavaa ovat esimerkiksi pankkipalvelut, terveydenhuollon palvelut, eri 

viranomaispalvelut, ajanvarauspalvelut ja alustatalouden mahdollistamat ruoan 

kuljetuspalvelut.  Jopa perinteikkääksi mielletyille aloille on syntynyt digitaalisten palveluiden 

sovelluksia. Tästä esimerkkinä museot, jotka tarjoavat virtuaalisia näyttelyitä ja pelejä ilman, 

että fyysisesti tarvitsee edes päästä paikalle. Samoin kukkakaupat hakevat projektoritekniikasta 

laajennusta viherrakentamisen ja koristelun elävöittämiseen ja laajentamiseen.  

 

Digitalisaation vaikutukset voidaan luokitella esimerkiksi seuraavasti (McKinsey Global 

Institute 2014):  

 

1. Fyysiset tuotteet muuttuvat digitaalisiksi palveluiksi alentaen kustannuksia. 

Tavarat korvautuvat sähköisillä versioilla tai esimerkiksi sillä, että tuote 

tulostetaan 3D:nä ja tieto tulostettavasta tuotteesta siirtyy digitaalisena. 

 

2. Digitaaliset alustat kasvattavat tehokkuutta ja muuttavat paikallisetkin palvelut 

kansainvälisiksi, esimerkiksi lentolippujen hankinta verkosta. Se mahdollistaa 

kansainvälisen toiminnan ilman että työvoiman tarvitsee liikkua. 

 

3. Digitalisaatio parantaa perinteisen tuotannon tehokkuutta; mahdollistamalla 

parempaa tuotannon sopeuttamista, yksinkertaistamalla logistiikkaa ja 

hyödyntämällä keinoälyä robotiikassa.  

 

Kuva kuusi havainnollistaa miten digitaaliset laitteet ja palvelut ovat. Internetin käyttö on 

yleistynyt kaikissa väestö- ja sosioekonomisissa ryhmissä. Tämä kasvattaa sähköisten 
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palveluiden markkinaa ja muokkaa kuluttajakäyttäytymistä siten, että laadukkaat ja 

asiakaslähtöiset sähköiset palvelut ovat odotusarvoiset.  

 

 

Kuva 6. Laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa. (Tilastokeskus) 

 

4.1 Strateginen johtaminen digitalisaation edistämisessä 

 

Strategisella johtamisella tarkoitetaan suunnitelmallista työskentelyä pohjautuen organisaation 

olemassaolon perusteisiin, arvoihin ja päämääriin. Se korostaa voimakkaasti tulevaisuutta ja 

suuntaa tavoiteltuun tilaan kohdistamalla huomion tulevaan kehitykseen ja tunnistettavissa 

oleviin kehitysmahdollisuuksiin. Strategiatyössä huomioidaan kokonaisvaltaisesti 

organisaation ansataintalogiikka, olemassaolon tarkoitus, työnjako sekä teknologiset ja 

henkiset voimavarat.  

 

Strategisen johtamisen teorian mukaan sen tarpeellisuus nousee niukkuuden vaatimuksesta. 

Pyrkimys on erottaa tärkeät asiat vähemmän tärkeistä ja kohdistaa voimavarat valittuihin 

toimintoihin. Strategian myötä edistetään parhaiten organisaation määriteltyä tahtotilaa, sillä se 

luo mahdollisuudet johtamiselle ohjauksen, kehittämisen ja valvonnan avulla. Strategia luo 

suunnan ja tukee muutoksessa niin johtajia, kuin jokaista organisaatiossa. Strategia nähdään 
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myös keinona hallita monimutkaisuutta tarjoamalla keinon tunnistaa tahtotilan kannalta tärkeitä 

syy- ja seuraussuhteita, riippuvuuksia ja merkityksiä.  

 

Vastuu strategisesta johtamisesta on organisaation ylimmällä johdolla. Strategiaprosessi 

perustuukin johdon strategiseen ajatteluun eli näkemykseen siitä, millainen tulevaisuus on ja 

mikä on organisaation tahtotila asemoitua siinä. Näitä kuvaamaan määritellään organisaation 

visio, missio ja päämäärät. Ne edustavat syviä tarkoituksia, pyrkimyksiä ja haluttuja 

mahdollisuuksia.  Strategian kehittämisen tarkoitus on vaihtoehtoja analysoimalla ja 

arvioimalla löytää ne keinot, joilla tahtotila voidaan saavuttaa. Strategian jalkauttaminen 

toteutetaan organisaation eri tasoille tarkkailevan, arvioivan, korjaavan ja ennakkoluulottoman 

johtamisen keinoin; ylin johto johtaa strategisesti tarkoitusta ja merkitystä (leadership) ja 

keskijohto operatiivisesti asioita (management). (Harisalo, 2008) 

 

Digitalisaatio haastaa perinteistä strategista johtamista vaikuttamalla liiketoimintaympäristöön, 

monimuotoistamalla liiketoimintamalleja ja muuttamalla arvoketjuja. Nopea muutos vaatii 

nopeita ja rohkeita päätöksiä ja strategisia valintoja. Nähdään, että herkkyys ja ketteryys 

korvaavat ennusteet ja suunnitelmallisuuden. Digitalisaation aiheuttamaan kiihtyvään 

muutokseen tarjotaan parhaaksi ratkaisuksi organisaation joustavuutta ja nopeaa oppimista. 

Kuva 7 havainnollistaa digiajan strategian osatekijöitä suhteessa teknologiseen murrokseen ja 

muuttuvaan toimintaympäristöön. (Hämäläinen et al., 2016)    

 

 

Kuva 7. Digiajan menestystekijät. 
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4.2 Terveyspalveluiden digitalisaatio 

 

Terveyspalveluiden digitalisaatiota edistetään laajalla rintamalla ja vahvalla kansallisella 

ohjauksella. Palveluiden sähköistämisen odotetaan parantavan ja yhdenvertaistavan 

palveluiden saatavuutta. Terveydenhuollon vääjäämätön kehityssuunta on se, että kansalaiset 

pyritään saamaan huolehtimaan terveydestään omatoimisemmin ammattilaisten tukemana.  

 

COPE-hankkeen tutkimusten myötä on ammattilaisten roolin merkitys tunnistettu palveluiden 

sähköisten palveluiden käyttöönoton onnistumisessa. On kuitenkin havaittu myös se, että 

muutos haastaa ammatti-identiteettiä, asenteita, rooleja ja työprosesseja. Toimimattomat 

potilastietojärjestelmät ja niissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat kovaakin aivokuormitusta.  

 

COPE-hanke on tuottanut tieteelliseen tutkimukseen ja asiantuntija-arvioihin perustuen myös 

suositukset terveydenhuollon digitalisaation hallintaan. Niissä edellytetään tietojärjestelmien 

helppokäyttöisyyttä painottamalla sen merkitystä hankintapäätöksiä tehtäessä. Loppukäyttäjät 

tulee ottaa mukaan suunnitteluun ja järjestelmien testaus ja ongelmien korjaus tulee suorittaa 

ennen käyttöönottoa. Suositukset edellyttävät, että ohjelmien tulee olla yhteensopivia 

käytettävyydeltään ja käsiteltävän tiedon rakenteeltaan.  

 

Ammattilaisten työn tekemisen tapa on suunniteltava uudelleen yhteistyössä loppukäyttäjien ja 

esihenkilöiden kanssa. Digitaalisten palvelukäytäntöjen tulee olla selkeitä ja kaikkien tiedossa. 

Tulee ymmärtää, että uuden työroolin omaksuminen edellyttää tukea ja koulutusta. Työpaikalla 

tapahtuvaa koulutusta tulee olla riittävästi osaamistaso huomioiden ja riittävästä resursoinnista 

ja teknisestä tuesta tulee huolehtia. Toimiviat tietojärjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja 

edistävät työhyvinvointia, siksi käytettävyyteen ja tiedonkulkuun vaikuttavat ongelmat tulee 

korjata. Suositukset kannustavat oppivan organisaation kulttuurin luomiseen, oman työn 

vaikuttamisen mahdollisuuksiin lisäämiseen ja keräämään aktiivisesti palautetta näiden tueksi.  

 

Suosituksissa painotetaan tiedolla johtamisen merkitystä, joka edellyttää reaaliaikaisten 

tietoaineistojen saatavuutta, helppokäyttöisyyttä ja laatua. Tietoturva- ja -suojaosaaminen on 

eriytymätön osa terveydenhoitohenkilöstön ammattitaitoa ja sitä tulee vahvistaa jatkuvasti. 

(Vehko et al., 2019) 
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Terveydenhuollon digitalisaatiolle on asetettu tavoitteita kustannushyötyjen saavuttamiseksi, 

mutta tulee muistaa myös, että toistaiseksi näyttöä kustannushyötypotentiaalista on vähän. 

Terveydenhuollon digitalisaatiokehitys on huimaa. Ja entisestään sähköisten palveluiden 

tarjonta ja käyttö – kuten myös asiakasodotukset – ovat kasvaneet. Asiakaskokemuksen 

rakentumiseen vaikuttavat kommunikointikanavat ja niiden keskinäinen integrointi, palvelun 

jatkuva saatavuus, nopeat vasteajat, taustatietojen hyödyntäminen sekä proaktiivisuus jälki- ja 

jatkopalveluissa, kuten huollossa tai sairauden seurannassa. (Gert et al., 2018) 

 

4.3 Etäpalvelut terveydenhuollossa 

 

Terveydenhuollossa etäpalveluilla tarkoitetaan Valviran määritelmän mukaan sitä, että potilaan 

tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai 

suositukset perustuvat esim. videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin 

tietoihin ja dokumentteihin. American Medical Associationin mukaan jopa 75 % 

lääkärikäynneistä voidaan toteuttaa etänä. Vastuu etäpalveluyhteyksien ja henkilötietojen 

käsittelyn tietosuojan mukaisuudesta, tietoturvallisuudesta ja salassapidon noudattamisesta on 

palveluntuottajalla. Etänä toteutettavan palvelun on oltava lääketieteellisesti perusteltua ja 

potilasturvallisuuden huomioivaa.  (Valvira, 2020) 

 

Etäpalveluille ei ole kattavia säännöksiä voimassa olevassa lainsäädännössä. Etäpalveluista on 

kuitenkin annettu erinäisiä ohjeita, suosituksia ja linjauksia muun muassa Valviran taholta. 

Etäpalveluiden korvattavuuteen työterveyden toimialalla ottavat kantaa Kela (korvaukset) ja 

Työterveyslaitos.  Koska käytännön ohjeistukset Suomessa vielä puuttuvat etävastaanoton 

osalta, ovat Amerikan Telelääketieteen Yhdistyksen suositukset ohjanneet 

vastaanottotoiminnan rakentumista meilläkin (Holmen, 2020):  

 

• Organisaatiolla pitää olla ohjeistukset etähoidon käytöstä. Etähoidon vaatimukset tulee 

tiedostaa ja hoidon pitää noudattaa yleisiä näyttöön perustuvia ohjeita.  

• Organisaation tulee varmistaa, että se toimii lain määrittämissä puitteissa ja hoidon tulee 

vastata lainsäädäntöä. Ammattilaisen tulee tiedostaa ohjeet ja standardit ja niitä tulee 

noudattaa myös etähoitoa annettaessa. 
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• Organisaation pitää varmistaa, että potilaat ja ammattilaiset ovat tietoisia etähoitoon 

liittyvistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, sekä miten asioista voidaan valittaa 

• Ammattilaisen tulee varmistaa, että käytetyt etähoitotilat ovat turvallisia, äänieristettyjä 

ja rauhallisia. Potilaan ja ammattilaisen sijainnit tulisi kirjata.  

• Ennen etähoidon aloittamista tulisi potilaalle tarjota ohjeistukset siitä, miten etähoito 

toteutuu, potilaalle pitää tiedottaa etähoitoon liittyvistä rajoituksista, käydä 

yhteydenpidon periaatteet läpi ja tehdä suunnitelma hätätilanteita varten. 

• Organisaation pitää tarjota tiedot tietoturvasta, tietojen tallennuksesta, yhteyden 

pitämisestä ja milloin siirrytään fyysiseen kontaktiin.  

• Etävastaanottoa ei tule käyttää tilanteessa, joka vaatii potilaan kliinistä tutkimusta tai 

henkilökohtaista tapaamista. 

• Potilaalle pitää tarjota mahdollisuus tavata kasvokkain hänen niin toivoessaan. 

• Ammattilaisen pitäisi ymmärtää potilaan/asiakkaan kulttuuri. 

• Etähoidon käyttöä tulee seurata ja sen laatua arvioida säännöllisesti. 

 

Etäpalveluiden soveltuvuus tulee arvioida yksilökohtaisesti kunkin potilaan kohdalla ja kunkin 

annettavan palvelun kohdalla. Potilas on voitava tunnistaa luotettavasti ja tunnistautumisen tapa 

tulee olla todennettavissa jälkikäteen. Etäpalvelu edellyttää potilaan tietoista suostumusta ja 

tälle on tarvittaessa varattava mahdollisuus henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin. 

Tapahtumasta tehdään asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät. (Valvira, 2020) 

 

4.4 Sähköiset palvelut työterveystoimialalla 

 

Työterveyden palveluiden digitalisoinnissa ei puhuta ainoastaan vastaanottotoiminnan 

palveluista, vaan huomioon tulee ottaa myös päättäjäasiakkaan tarpeet ja odotukset. 

Digitaalisilla palveluratkaisuilla tuetaan siis myös työnantajan ja työterveyshuollon välistä 

yhteistyötä ja hoidetaan asiakkuutta. Työterveyshuollon tulee olla lain mukaankin vaikuttavaa 

toimintaa ja vaikuttavuutta on pystyttävä osoittamaan. Työkyvyn tuen asiantuntijana 

työterveysorganisaatioilta odotetaan tiedolla johtamisen lisääntyessä yhä ajantasaisempaa dataa 

organisaation tilasta työterveyden keräämästä datasta louhittuna.  
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Työterveyden moninaiset sidonnaisuudet henkilöasiakkaan terveydestä huolehtimiseksi ja 

työnantajan asiakasodotusten täyttämiseksi asettavat erityisvaatimuksia sähköisten 

terveyspalveluiden kehittämiselle. Tähän ovat pyrkineet vastaamaan työterveystoimialan 

palvelutarjontaan erikoistuneet ohjelmistotuottajat, mutta erityisvaatimuksiin on vastattu myös 

suurempien terveyspalvelutuottajien itse rakentamilla palvelualustoilla.  

 

Suomi on terveysalan digitalisaation kärkimaita ja tämä osaaminen on ymmärretty enenevissä 

määrin myös kaupallistaa viennissä. Esimerkiksi yksityinen työterveysjätti Mehiläinen on 

perustanut oman digiterveydenhuollon yhtiö BeeHealthyn. Sen tavoitteena on toimitusjohtaja 

Janne-Olli Järvenpään mukaan nousta yhdeksi johtavista kansainvälisistä terveydenhuollon 

toimijoista. Kotimaisessa tuotannossaan Mehiläinen tarjoaa henkilöasiakkaalle esimerkillisen 

kattauksen sähköisiä toimintoja OmaMehiläinen -palvelussaan. OmaMehiläinen onkin 

palveluiden ja sähköisten terveyspalveluratkaisuiden osalta kansallinen kärkiesimerkki.  
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5 AITO TYÖTERVEYS 

 

AITO Työterveys on Vantaan kaupungin omistama työterveyshuollon toimija. Yhtiö syntyi 

1.8.2019 Vantaa Työterveys liikelaitoksen yhtiöitymisen myötä. Tässä luvussa luodaan käsitys 

yhtiön sijoittumisesta työterveystoimialalla ja kerrotaan julkisomisteisena yhtiönä 

asemoitumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kuva 8 esittää yhtiön hallinnollisen 

organisaatiorakenteen ja asemoitumisen omistajaohjauksessa. 

 

 

Kuva 8. Omistajaohjauksen ja päätöksenteon organisaatio Vantaan kaupungin omistamana yhtiönä. 

 

5.1 Yleisesittely 

 

AITO Työterveys, on pääkaupunkiseudun suurin julkisomisteinen työterveysyhtiö. Se tarjoaa 

työterveyspalvelut suurelle osalle Vantaan kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden 

henkilöstöä. Erillisen sopimuksen myötä AITO Työterveys tuottaa työterveyshuoltolaissa, 

terveydenhuoltolaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetut kaupungin järjestämisvastuulle 

kuuluvat työterveyshuollon palvelut viiden kunnan alueella: Vantaalla, Helsingissä, Espoossa, 

Kauniaisissa ja Keravalla. Yhtiöllä on yhteensä noin 4500 asiakasyritystä, -yhteisöä, yrittäjää 

ja kuntaa ja se huolehtii noin 35 000 henkilöasiakkaan työterveydestä.  84 % sopimuksista on 

lakisääteisiä. Asiakasprofiilia tarkasteltaessa suurin osa yrityksistä on alle viiden työntekijän 
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suuruisia. Joukossa on kuitenkin myös suurasiakkaita, jolloin asiakkaiden tarpeet ovat kovin 

erilaisia. Yhtiön liikevaihto on vuositasolla noin 7,5 miljoonaa (2020). 

 

Kuva 9. Työterveyden henkilöasiakkaiden jakautuminen Kela-luokittain. 

 

AITO Työterveyden toimipisteet sijaitsevat Vantaan Tikkurilassa, Helsingin Pasilassa sekä 

Espoon Tapiolassa. Pasilan toimipisteessä toimii myös Helsingin kaupungin 

Merimiesterveyskeskus. Yhtiössä työskentelee noin 75 henkilöä eri ammattiryhmistä, joita on 

kuvattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. AITO Työterveyden henkilöstön tehtävänimikkeet. 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö työskentelee työsuhteisina, ammatinharjoittajina ja vuokralääkäreinä, sekä 

ostopalveluresurssina. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi 

tekijäksi laadukkaassa, asiakaslähtöisessä ja kannattavassa toiminnassa.  

 

Henkilöstö Tehtävänimikkeet 

Työntekijät työterveyslääkäreitä, työterveyshoitajia, työpsykologeja, 

työfysioterapeutteja, vastaanottohoitajia, 

sopimusasiantuntijoita, laskutusasiantuntija 

Johtoryhmä viestintäasiantuntija, palvelupäälliköitä, palvelujohtaja, 

kehityspäällikkö, talouspäällikkö, johtava 

työterveyslääkäri, toimitusjohtaja 
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Yhtiön tavoitteena on toimia asiakasyritysten ja yhteisöjen strategisena kumppanina 

edistämällä asiakasyritysten ja yhteisöjen henkilöstön työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäisevän 

työterveyshuollon ja sairaanhoidon keinoin. Toiminta-ajatuksena on tuottaa vaikuttavaa, 

kustannustehokasta asiakaslähtöistä palvelua. AITO Työterveydellä on vahva arvopohja, joka 

kumpuaa arvostavasta tasavertaisesta ihmiskäsityksestä (ks. kuva 10). Arvot noudattavat 

Vantaan kaupungin arvoja ja juontavat kaupunkistrategiasta.  

 

 

Kuva 10. AITO Työterveyden arvot. 

  

5.2 Yhtiöityminen 

 

AITO Työterveys on toiminut 31.7.2019 asti Vantaan Työterveys liikelaitoksena. Kuntalain 

(2013) uudistuksen myötä työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, 

joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, on tullut yhtiöittää siirtymäajan jälkeen 

viimeistään vuonna 2019. (STM, 2018) 

 

Liikelaitos on kuntien liiketoiminnan yksi organisointimuoto ja se noudattaa kuntalakia. 

Liikelaitos on osa kunnan hallintoa ja taloutta, mutta kirjanpidollisesti eriytetty, muita 

toimintayksiköitä itsenäisempi yksikkö, joka tuottaa oman tuloslaskelman, rahoituslaskelman 

ja taseen. Liikelaitos toimii kunnan Y-tunnuksella (Tilastokeskus, 2020). Liikelaitoksen 

erityispiirteinä voidaan mainita alv-verovapaus ja konkurssisuoja. Yhtiöitymisen myötä 
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organisaatio siirtyy omaksi itsenäiseksi ja juridiseksi yksiköksi, joka noudattaa osakeyhtiölakia. 

Tällöin myös alv- ja osakeyhtiölain mukainen tuloksentekovelvoite astuvat kuvaan. 

Yhtiöityminen muuttaa organisaation toimintaperiaatteet markkinaehtoiseksi ja tämä on yksi 

merkittävä muutostekijä organisaation toimintakulttuurille.  

 

Toisena organisaation kohtaamana muutoksena on mainittavaa yhtiöitymisen seurauksena 

tapahtunut kaupungin tukitoiminnoista eriytyminen konserniohjauksessa määrätyltä osin. 

AITO Työterveys hankkii omistajaohjauksen mukaisesti edelleen tietyt tukitoimet kaupungin 

tuottamina (kuva 11). Haasteeksi yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana on kuitenkin 

osoittautunut, että synergian hyödyt saattavat kumoutua markkinaehtoisesti toimivan  

 

 

Kuva 11. Luettelo edelleen omistajan tuottamana hankittavat palvelut.  

 

5.3 Toimintaympäristön muut muutokset  

 

Sote-uudistuksen vaikutukset työterveyshuoltoon on heikosti tiedossa. Sote-suunnittelussa on 

keskitytty luomaan rakennetta sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleen organisoimiseksi, mutta 

työterveyshuoltoa ei ole sisällytetty tähän kokonaisuuteen. Työterveyshuolto on nostettu sote-

palveluiden rinnalle omana kokonaisuutenaan ja velvoitettu sote-palveluiden kanssa 

kehittämään yhteistyötä toimivan integraation rakentumiseksi sote- ja kuntoutuspalveluiden, 

sekä työ- ja elinkeinotoimijoiden kanssa.  Työnjakona on, että työterveys erikoistuu työkyvyn 
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tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn, muun perustason terveydenhuollon säilyessä sote-palveluissa. 

Lähtökohtaisesti haasteena nähdään se, että työterveyshuollon rooli ja tekeminen ovat epäselvät 

muulle terveydenhuollolle. 

 

Työterveyslaitos on kannanotossaan esittänyt näkemyksensä siitä, että hyvinvointialueiden 

tulisi johtaa yhteensovittamista ja yhteistyötä, jotta järjestelmät toimivat mahdollisimman 

saumattomasti yhdessä. Työterveyslaitoksen käynnistämän TYÖKE-hankkeen tuella pyritään 

kehittämään toimivaa työikäisten terveydenhuoltoa, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto ja 

kuntoutus toimivat sujuvassa yhteistyössä työterveyden kanssa. Työterveyslaitoksen Jorma 

Mäkitalon (2018) mukaan haasteeksi tunnistetaan se, että kaikilla työikäisillä tai työssäkäyvillä 

ei ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollosta saattaa myös puuttua sairaanhoito tai 

sairaanhoidosta voi puuttua hoidon ja tutkimuksen kannalta tärkeitä elementtejä.  

 

Vielä ennen pääministeri Sanna Marinin hallituksen kesällä 2020 tekemiä tarkennuksia – 

puhuttaessa vielä maakunnista – oli sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeksi suunniteltu kuvan 

12 mukaista kokonaisuutta.  

 

 

Kuva 12. Työterveyshuollon asemoituminen Sote-uudistuksessa. (Työterveyslaitos) 

 

Kuntien omana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluna tuottama työterveystoiminta tullee 

siirtymään hyvinvointialueille samoin kuin työterveyshuollon järjestämisvastuu yleensä. 

Yksityiset toimijat jäävät markkinaehtoisiksi toimijoiksi alalle.  Sote-uudistuksen seuraukset 
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tilaajaorganisaatiolle ovat vielä avoinna, sillä toiminta jakautuu tällä hetkellä kolmelle 

oletetulle hyvinvointialueelle: Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan. 

Järjestämisvastuun siirtyessä näille alueille, on epävarmaa tulevatko hyvinvointialueet 

ostamaan jatkossa palveluita yhtiöltä. Tämä epävarmuustekijä onkin kriittisin yhtiön tulevan 

toiminnan kannalta.  

 

Yhtiön strategiatyössä on yhtenä osana otettu sote-uudistuksen vaikutukset huomioon ja 

rakennettu skenaarioita, jotka on omistajalle esitetty. Omistajan kevään 2021 aikana lupaama 

päätös AITO Työterveyden tulevaisuudesta heijastuu yhtä laisena epävarmuustekijänä myös 

ICT-hankkeille ja vaikuttaa myös digistrategian toteutettavuuteen.  

 

Koronapandemia ei ole voinut olla vaikuttamatta työterveyshuollon toimintaympäristöön. 

Koronan vaikutukset näkyvät muun muassa etäpalveluiden kysynnän lisääntymisessä. Myös 

yritysten toiminnan haasteet näyttäytyvät asiakkaiden maksukyvyssä, työterveysyhteistyön 

vähentymisenä ja jopa sopimusten päättymisissä, kun yritystoiminta joudutaan lopettamaan. 

Toisaalta työterveyden resurssia on hyödynnetty poikkeuksellisella tavalla esimerkiksi 

henkilöresurssi siirroissa. Myös kansallisessa rokotusurakassa työterveys tulee näyttelemään 

isoa osaa.  

 

Kehittämistyön tilaajaorganisaation näkökulmasta koronaepidemia on osoittanut sähköisten 

palvelukanavien kiireellisten kehittämisen tarpeen ja auttanut hahmottamaan niiden 

tärkeysjärjestystä. Epidemian kiihdyttämänä joitain toiminnan sujuvuuteen ja turvallisuuteen 

ratkaisevasti vaikuttavia palvelun osia on pystytty edistämään kiireellisenä: nettiajanvarauksen 

parannukset, etävastaanottotoiminnan laajentaminen marginaalista normiksi, 

tekstiviestitoiminnallisuuksien laajentaminen koronaohjeistuksia käsittäviksi.  

 

5.4 Kehittämistyön ongelma  

 

Kehittämistyön ydinongelma on puutteet sekä hajanaisuus henkilöasiakkaan sähköisissä 

palveluissa, sekä se, ettei yhtiöllä ole ollut palvelukehitystä tukevaa digistrategiaa. 

Henkilöasiakkaan palveluita on muutamia erilaisia, ne ovat eri ympäristöissä ja eri 

toimintalogiikoilla toimivia osasia, jotka eivät luo eheää palvelukokonaisuutta, eivätkä tue 
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palvelupolkujen muodostumista ja ymmärtämistä. Ohjelmistoista puuttuvat integraatiot ja 

niissä kertynyt terveysdata jää hyödyntämättä. Lisäksi useat erilliset järjestelmät tekevät 

työterveysammattilaisten työskentelystä monimutkaista, edellyttävät monen kertaisia 

kirjaamisia ja tarpeetonta käsityötä, kun järjestelmäominaisuudet eivät tue asiakkuuksien 

hallintaa. Ongelmaan on lähdetty etsimään ratkaisua niin sanotusta ”Digiklinikasta”, josta 

pyritään rakentamaan henkilöasiakkaalle helppokäyttöinen ympäristö työterveysasioissa 

asioimiseen. Digiklinikka-konseptin luomista edellyttää digistrategian kirkastamisen. Työ on 

toteutettu tilaajaorganisaation sisäisenä kehitysprojektina.  
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6 KEHITTÄMISTYÖ 

 

Kehittämistyön alkutilanteessa uusi yhtiö oli siirtynyt markkinaehtoiseen toimintaympäristöön.  

Tilaajaorganisaation digistrategian ja Digiklinikan kehittämistyön voidaan katsoa 

käynnistyneen yhtiöitymisen myötä 2019. Strategiatyö on ollut sittemmin erinäisillä tavoilla 

jatkuvaa toimintaympäristön vilkkaan muutostahdin vuoksi. Tähänastiset toimenpiteet 

Digiklinikan eteen voidaan nähdä alla olevassa kuvassa 13. Vektorin yläpuolinen osa kuvaa 

selvitystä ja toimenpiteitä projektiin liittyen ja alapuolinen osa strategia-, suunnittelu- ja 

johtamistyötä koko yhtiössä.  

 

 

Kuva 13. Digiklinikan valmistelun vaiheet yhtiöittämisen alusta.  

 

Markkinaehtoiseksi toimijaksi siirtyminen ja kaupunkiorganisaatiosta irtautuminen muuttivat 

yhtiön toimintaympäristöä ja -edellytyksiä mittavalla tavalla. Johdossa tunnistettiin, että on 

tärkeää hallita ja ohjata ICT-kokonaisuutta yhtiön sisältä käsin, vaikka perustoiminnot 

ostetaankin edelleen tukipalveluina kaupunkiorganisaatiolta. Heti toiminnan alussa 

johtamismallissa siirryttiin matriisiin ja johtoryhmää vahvistettiin kehityspäällikköroolilla, 

jonka vastuulle sisällytettiin ICT-kokonaisuuden johtaminen.  
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Alustava alkuperäinen tavoiteaikataulu Digiklinikan käyttöönotolle otaksuttiin yhtiöidyttäessä 

olevan syksyllä 2020, mutta tavoiteaikataulua Digiklinikan toteuttamiselle on jouduttu 

siirtämään useita kertoja yhtiön aloittamisen jälkeen. Aikataulun muutokseen vaikuttavina 

tekijöinä on ollut muun muassa realismi kaikki yhtiön kehityshankkeet huomioiden, 

toimittajayhteistyön haasteet ja muut muutostekijät kuten korona. Ja edelleen tämän raportin 

valmistuessa on työ vielä, Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suosituksissa 

esittämän ICT-kehittämisen mallin mukaisesti esitettynä, uudelleen esiselvitysvaiheessa.  

 

Raportti eteneekin edellä mainitun mallin mukaisesti kuvaten arkkitehtuurin kartoittamiseen 

perustuneen lähtötilannekuvauksen. Strategiatyön myötä on tunnistettu kehittämistarpeita ja 

kokonaisuus niiden kytkeytymisestä toisiinsa on hahmottunut ja nämäkin seikat halutaan ottaa 

huomioon. Ongelmakenttäkuvauksessa kuvataan päätöksenteon kompleksisuutta ja omassa 

kappaleessaan kuvataan esiselvitysvaiheen tähänastiset toimenpiteet. Lopulta tuloksina 

esitetään ehdotus vaatimusmäärittelyssä etenemiseksi (kuva 14).   

 

 

Kuva 14. ICT-kehittämisen vaiheet (JHS, 172) 

 

 

 

 



43 

 

   

 

6.1 Lähtötilanne 

 

Lähtötilanteessa organisaatio pyrki parantamaan ymmärrystä tietojärjestelmäkokonaisuudesta 

ja pääsemään vahvaan käsitykseen käytössä olevista järjestelmistä ja niiden kytköksistä 

toisiinsa ja edelleen palveluprosesseihin. Hajanaisen dokumentoinnin kokoaminen yhteen ja 

lähtötilanteen kuvaaminen visualisomalla se päivitettyihin arkkitehtikuviin vahvisti sitä 

näkemystä, että tietojärjestelmien omistajuus ja hallinnointi oli tärkeää keskittää yhtiöön.  

 

Liikelaitosaikana organisaation tietohallinnon palvelut, järjestelmä- sekä laitehankintoineen ja 

ylläpitoineen, koordinoitiin kokonaan kaupunkiorganisaation tukipalveluina. Yhtiöitymisen 

seurauksena liiketoiminnan vaatimukset muuttuivat ja johto näki tarvitsevansa enemmän 

ymmärrystä ja hallintaa ICT-kokonaisuudesta, jotta myös sitä voitaisiin johtaa strategisesti. 

Toimitusjohtajan sanoin: ”Palveluliiketoiminta tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että yhtiön tulee 

nähdä itsensä ICT-talona”. Tämä ajatus onkin ohjannut digistrategiaa ja nostanut sen yhtiön 

keskeiseksi toimialueeksi palveluiden rinnalle. Asetelman perustaksi organisaatiorakenne 

muutettiin linjasta matriisiin. Matriisissa ICT- toiminnot vastaavat sekä yhtiön sisäisille, että 

ulkoisille asiakkaille kehitettävistä palveluista.  

 

Tietohallinnon tukipalveluiden hankintaa jatkettiin yhtiölle laaditun ostosopimuksen 

muodossa, jolla pyrittiin varmistamaan palvelutuotannon keskeytymättömyys. Muitakin 

valmiita tukipalveluja pystyttiin jatkossa ostamaan edelleen kaupunkiorganisaatolta ja 

hyödyntämään näin ollen esimerkiksi käyttäjäoikeuksien hallintaa ja tietoturvan palveluita. 

Yhtiön järjestelmähankintoja ohjaa näin ollen edelleen kaupungin tietoturvapolitiikka, joka on 

huomioitava kilpailutuksissa ja päätöksenteossa.  

 

Lähtötilanteessa ICT-arkkitehtuurin hahmottamiseksi hyödynnettiin ulkopuolista arkkitehtiä ja 

laadittiin arkkitehtikuvat sekä henkilöasiakkaan (Liite 5), että yritysasiakkaan (Liite 6) 

palvelupolkujen näkökulmasta. Järjestelmäarkkitehtuurin näkyväksi tekeminen auttoi 

hahmottamaan toiminnallisuuksia ja arvioimaan kriittisesti järjestelmien tarjoamien 

toiminnallisuuksien arvoa tuottavaa vaikutusta. Näkyväksi tuotu arkkitehtuurikuva toimi 

keskustelun pohjana ja ymmärryksen luojana muun muassa koko yhtiötä koskevassa 

strategiatyössä ja johtoryhmän päätöksenteon tukena.  
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Jo alussa yhtiössä tunnistettiin kehittämistarpeita, jotka kumpuavat trendeistä, kansallisen 

ohjauksen asettamista odotuksista sekä suorista asiakaspalautteista. Näistä yhtenä yhtiössä jo 

käyttöönotetun yritysasiakasportaalin jalkautus ja jatkokehitys toiminnallisuuksia lisäämällä 

nousi esiin. Ulkopuolisesta viranomaisohjauksesta ratkaistavaksi tuli kaikkien 

asiakassopimusten (n. 4500) uudistaminen yhtiön nimiin, sekä omistajaohjauksella toimeksi 

annettu sähköiseen laskutukseen siirtyminen. Yhtiön omista intresseistä puolestaan nousi tarve 

ratkaista pienten asiakasyritysten työterveysyhteistyön hallintaa, sekä tarjota keskitetty 

palvelualusta henkilöasiakkaiden tietoturvalliseen asiointiin työterveysasioissa.  

 

Koska digitaalisten ratkaisuiden ja työkalujen tulee palvella käyttäjää ja tukea prosesseja, 

henkilöstön osaamisen varmistaminen haluttiin ottaa kehittämisessä huomioon. Siksi 

lähtötilannetta selvitettäessä henkilöstön kokemuksia, tyytyväisyyttä järjestelmiin ja 

osaamistasoa kartoitettiin yhtiössä järjestetyllä kyselyllä (Liite 3). Kysely osoitti 

toimimattomuutta ja arjen sujuvuutta haittaavia haasteita etenkin tärkeimmässä, eli 

potilastietojärjestelmässä, sekä etävastaanoton järjestelmäratkaisussa. Video-ohjelmiston 

toimimattomuus selittänee kyseisessä hetkessä osaltaan etävastaanoton alhaista käyttöastetta, 

vaikka etävastaanottotoiminta on organisaatiossa lanseerattu jo 2015.  

 

Lähtötilanteessa käytössä olevia erillisiä järjestelmiä oli yli kolmekymmentä. Taulukossa 2 

esitetyssä järjestelmäluettelossa on nostettu tarkasteluun niistä kriittisimmät kuvaten niiden 

käyttötarkoitusta ja arvioiden niiden toiminnallisuuksia. Käytössä olevista järjestelmistä 

tunnistettiin vähäisellä käytöllä tai käyttötarkoituksessaan suorastaan tarpeettomaksi 

osoittautuneita ohjelmistoja. Tästä esimerkkinä chat-palvelu, jonka käyttäjäpalaute otettiin 

tarkasteluun. Palvelun todettiin olevan enemmänkin häiritsevä, kuin arvoa tuottava. Sen 

käyttöaste oli alhainen, eikä sen varassa voitu tarjota oikeastaan muuta palvelua, kuin ohjata 

asiakas nettisivuilla oikealle sivulle tai olemaa puhelimitse yhteydessä asiassaan. Suurin osa 

yhteydenotoista olivat ajanvarausasioita, joita anonyymissa chatissa ei pystytä hoitamaan. 

Chat-ikkuna ponnahti esiin joka kerta eri nettisivun välilehdelle siirryttäessä, vaikka sen olisi 

sulkenut. Ohjelmisto poistettiin käytöstä.  
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Taulukko 2. Yksinkertaistettu järjestelmäluettelo lähtötilanteessa syksyllä 2019. 

 

 

 

6.2 Toimintaympäristön kompleksisuus ja päätöksenteon haasteet 

 

Ongelmakentän kuvauksessa tarkastellaan tässä työssä JHS:n mallin mukaisia tekijöitä. Ne 

vastaavat yhtiössä tunnistettuja tekijöitä vaatimustenasettajina.  

 

Lait, asetukset ja viranomaissäädökset säätävät voimakkaasti terveydenhuoltoalan toimijoiden 

digitalisaation kehittämistä. Kansallisessa ohjauksessa tavoitellaan sitä, että eri toimijoiden 

toimenpiteet kytketään yhteen ja kehitetään rinnakkain. Tämä edellyttää esimerkiksi 

yhdenmukaisia tietorakenteita, jotta tieto on jatkossakin yhdistettävissä. Tällä hetkellä jo on 

keskeistä tuottaa oikeamuotoista tietoa THL:n Avohilmo-palveluun. Jatkossa kerättävä tieto 

vain lisääntyy ja monipuolistuu. Myös Kelan kansallisen terveystiedon Kanta-arkisto edellyttää 

yhdenmukaisia rakenteita ja määrämuotoista tiedon siirtoa. AITO Työterveys on liittynyt 

Kantaan 2016.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään (2017), ettei digitaalisten palvelujen käyttö saa johtaa 

epätarkoituksenmukaiseen palvelujen käyttöön. Omatoimisia terveyspalveluja, terveydentilan 
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seurantaa ja verkkoasiointia tulee monipuolistaa ja asiakkaita aktivoida käyttämään niitä. 

Työterveyspalvelujen toteuttamisessa tulee hyödyntää nykyistä enemmän digitaalipalvelujen 

mahdollisuuksia erityisesti pienyritysten ja -työpaikkojen tarpeisiin. Tähän kategoriaan voidaan 

sisällyttää myös Kelan työterveyshuollon korvauskäytännöt ja tulkinnat niiden sisällöistä ja 

kattavuuksista, jotka tulee ottaa huomioon digihankkeissa. Tilaajaorganisaation asiakaskunta ja 

sopimuksen laajuudet huomioiden, tulee suhteuttaa kustannusten hyödyt, kun kaikkia sähköisiä 

palveluita ei välttämättä voida tarjota, kun ne eivät kuulu sopimuksen tai korvattavuuden piiriin.  

 

Ohjelmistotoimittajat ja tietohallinnon toteuttamisen tapa yhtiössä asettaa haasteensa 

digikehittämiselle. Tilaajaorganisaation suhde tietohallinnon kuntapuolen palveluntuottajaan 

on osoittautunut haasteelliseksi, sillä suuren kaupungin kuntaorganisaation tietohallinnon 

sabluunalla toimittaessa, ei reagointiaika ja -kyky ole markkinaehtoisen toimijan näkökulmasta 

kovin nopea. Tälläkin perusteella on aiheellista, vahvistaa tilaajaorganisaation omaa hallintaa 

ICT-kokonaisuuden hallinnassa. Tällöin voidaan edistää asioita omasta tilaajaroolista suoraan 

toimittajien kanssa, vaikka palvelu välittyykin tukipalveluna.  Toimittajayhteistyössä 

puolestaan on ollut havaittavissa myös, että intressiristiriidat hidastavat tai jopa rajaavat 

mahdollisuuksia valita vapaasti palveluntuottajia tai ratkaisuja.  

 

Tietoturvallisuus on terveydenhuollon toimialalla kriittisen tärkeää arkaluonteisia henkilö- ja 

terveystietoja käsiteltäessä. Tämä asettaa erityisisä vaatimuksia järjestelmätoimittajille ja 

edellyttää tietohallinnon palveluntuottajan tietoturvapolitiikan noudattamista. Se tarkoittaa 

yksityiskohtaista tietoturvallisuussopimusta, jonka noudattamisen valvonta vaatii 

systemaattisia toimintatapoja. Myös Valvira on viranomaisena valvomassa terveydenhuollon 

tietojärjestelmien vaatimustenmukaisuutta siten, kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos niiden 

osalta edellyttää.  

 

Kelan Kanta-palveluihin liittymisen johdosta tulee tietoturva-auditointi olla 

järjestelmätoimittajan osalta tehty. Tilaajaorganisaation tehtäväksi muodostuu sisäisen 

tietoturvan ja sen osaamisen varmistaminen. Tähän tarpeelliset työkalut ovat muun muassa 

tietoturvajärjestelmä, omavalvontasuunnitelma, tietosuojaseloste ja tietosuojan 

vaatimustenarvio, joka tulee olla laadittuna kaikkien järjestelmien ja prosessien osalta, joissa 
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henkilötietoja käsitellään. Henkilöstön tietosuojaosaamisen (privacy) varmistaminen auttaa 

myös tietoturvan (security) oikeanlaisessa toteutumisessa.  

 

Tietojärjestelmähankinnoissa tietoturvan osalta huomioon otettavaa on rekisterinpitäjyyden 

määrittämiset, käsittelijärooliin sisältyvät vastuut, tietoa tallentavan ja käsittelevän palvelimen 

sijainti ja tietyiltä osin myös CE-merkintävaatimukset. Ohjelmistotkin nähdään 

terveydenhuollon laitteina silloin, kun sitä käytetään terveydentilan tai sairauksien 

diagnosoimiseksi, valvomiseksi tai hoitamiseksi. Myös matkapuhelinsovellukset voivat olla 

terveydenhuollon laitteita.  

 

Asiakkaat, joilla työterveyden toimintaympäristössä tarkoitetaan sekä työnantaja-asiakkaita, 

että henkilö- eli työntekijäasiakkaita. Tämä kolmikantainen asetelma aiheuttaa erilaisia 

vaatimuksia järjestelmille, joka risteää edelleen esimerkiksi tietosuojan kanssa. 

Henkilöasiakkaalla on tarve hallinnoida omaa terveydenhuollon asiakkuutta, josta kuitenkin 

riittävän suuren organisaation ollessa kyseessä, voidaan tuottaa dataa työkykyjohtamisen 

aineistoksi silloin, kun organisaation tai muutoin tutkittavan aineiston koko ylittää 

kaksikymmentä henkilöä. Henkilöasiakas tarvitsee sujuvat palvelut ja hyötyy siitä, jos ne ovat 

keskitetty mahdollisimman hyvin ja havainnollisesti siten, että palvelut ohjaavat toimimaan 

sujuvasti palveluntuottajan koneistossa. Työnantaja-asiakkaan tarpeet koostuvat muun muassa 

työkyvyn mittareiksi sovitun tiedon saamisesta, sekä työterveysyhteistyön työkalujen, 

säännöllisen yhteydenpidon ja asiakirjojen hallinnasta.  

 

Johto luo kompleksisuuden kerroksen omilla tarpeillaan. Johdon tulee saada liiketoiminnan 

dataa päätöksenteon tueksi. Tietoa tarvitaan myynnistä, asiakkuuksista, laadusta, henkilö-, 

ammattiryhmä- ja ajanvarauskohtaisista resursseista, laatumittareista, kuten palautteista, 

poikkeamista ja tietoturvatapahtumista. Yhtiön johto puolestaan toimii omistajaohjauksesta, 

joka asettaa tavoitteet toiminnalle.  

 

Loppukäyttäjiksi määritellään tässä tapauksessa työterveyshuollon henkilöstö, joka 

tietojärjestelmien varassa operoi. Tämän käyttäjäryhmän osaamistaso sekä muutos- ja 

oppimiskyvykkyys ovat tunnistettu ratkaiseviksi huomioitaviksi tekijöiksi digitaalisissa 

kehityshankkeissa. Tämä tekijä näyttäytyy muun muassa käyttöönotoissa, kehityksessä ja 
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kehitettävien teknisten toiminnallisuuksien tunnistamisessa. Vastuullisena työnantajana johto 

on pyrkinyt päätöksenteoissa huomioimaan henkilöstön kyvyn sopeutua erilaisiin muutoksiin.  

 

Näiden edellä kuvattujen ongelmakentän osatekijöiden asettamien vaatimusten puitteissa tulee 

pystyä huomioimaan se, että pieni yhtiö pystyisi kehittämään digitaalisia palveluitaan ja ICT-

hankkeitaan arvoa tuottavasti, kustannustehokkaasti, tietoturvallisesti ja tulevaisuuden tarpeet 

huomioiden siten, että ne palvelevat heterogeenista asiakaskuntaa tukien vaikuttavan 

työterveyshuollon toteuttamista. Vaatimuksenmäärittelyn osatekijöiden kompleksisia 

vaikutussuhteita osoittaa kuva 15.  

 

 

Kuva 15. Vaatimustenmäärittelyn osatekijät (JHS, 173) 

 

6.3 Strategiatyö ja kehittämiskohteiden tunnistaminen 

 

Varsinaiseen strategiatyöhön päästiin, kun AITO Työterveyden yhtiöityessä 

organisaatiorakennetta ja johdon rakennetta muutettiin pyrkimyksenä vahvistaa yhtiötä. 

Samalla tehtiin myös strateginen päätös ottaa vahvemmin tietojärjestelmäkokonaisuuden 

omistajuutta yhtiön omaksi. Liikelaitosaikana tietohallinto oli ollut se operatiivinen toimija, 

joka hankki ja toteutti käyttöönotot liikelaitokselle. Liikelaitoksen rooliksi jäi toimia ostajana 

ja toiveiden esittäjänä. Tällöin kuitenkin projektit jäivät usein tekniseksi toteutukseksi 

jalkautuksen ja hallitun käyttöönoton, seurannan ja jatkokehitystarpeiden tunnistamisen 

jäädessä sikseen. Kuvaavaa on, että kun ICT-kokonaisuus ei ole ollut organisaatiossa hallittu, 
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niin liikelaitoksen järjestelmäkehityksen tiekartalla oli suunniteltu vuodelle 2019 ainoastaan 

neljä ICT-kehityskohdetta, eikä näkymää pidemmälle tulevaisuuteen ollut luotu. Nämä 

suunnitelmat koskivat kotisivu-uudistusta, toiminnanohjausjärjestelmän esiselvitystä, 

sähköiseen laskutukseen siirtymistä ja sähköisen työpaikkaselvityksen käyttöönottoa.  

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan strategiatyön vaiheita, jotka limittyvät ajallisesti toisiinsa ja 

pitävät sisällään varsinaisen strategian lisäksi myös johtamisen päätöksentekoa ja työskentelyä 

strategian noudattamiseksi (ks. kuva 16). Näissä yhteyksissä on tehty ratkaisevia linjauksia 

myös digistrategian osalta.  

 

 

Kuva 16. Strategia- ja kehittämistyön priorisoinnin vaiheet 

 

Ensivaiheen strategiatyö – tässä raportissa kutsuttu osa 1.0 – aloitettiin rakentamalla näkemys 

yhtiön kehittämisen tarpeista. Uuden toimitusjohtajan yhtiöstä muodostaman näkemyksen 

perusteella lähdettiin johtoryhmän kanssa työstämään suuntaa tulevaan noudattaen 

omistajaohjauksesta annettuja kaupunkistrategisia linjauksia. Työskentelyssä kirkastettiin 

yhtiön toiminta-ajatus, missio ja visio tulevaan. Valittua teemoittelua (kuva 17) noudatetaan 

kaikissa strategisissa osa-alueissa ja digistrategian osalta. Se perustuu tavoitteeseen luoda hyvä 

perusta, päästä nykyaikaiselle tasolle ja vihdoin ennustavaan ja ennakoivaan, aidosti 

vaikuttavaan tekemiseen ja taloudelliseen toimintaan. 

 



50 

 

   

 

 

Kuva 17. Digikehityksen strategiaa teemoittelua noudattaen strategiassa 1.0. 

 

Digistrategian määrittelytyö aloitettiin nykytilan hahmottelusta ja määrittelystä yhdessä 

ulkopuolisten ICT-konsulttien kanssa. Digistrategiatyön tässä vaiheessa laadittiin myös 

arkkitehtikuvaukset yhtiön käytössä olevista järjestelmistä suhteessa henkilöasiakkaan ja 

yritysasiakkaan asiakkuuksiin liittyviin prosesseihin (Liitteet 4 ja 5). Näiden arkkitehtikuvien 

perusteella päästiin ymmärrykseen nykytilasta ja pystyttiin jatkamaan digistrategian työstöä 

suhteessa yhtiölle syksyn 2019 aikana muodostuneeseen ensimmäisen vaiheen strategiaan.  

 

Syksyn 2019 aikana Digiklinikan suunnittelu käynnistyi alkuvaiheen markkinakartoituksella. 

Tietoa markkinoilla toimivista työterveystoimintaympäristöön palveluja tuottavista 

toimittajista etsittiin alan ICT-tapahtumista, verkostojen kautta ja nettihauilla. Jo alkuvaiheessa 

löytyikin varteenotettava ja täsmällisesti työterveyshuoltoon rakennettu kokonaisratkaisu, 

jonka toiminta-ajatus, ketteryys, selkeys ja uskottavasti suunnitellut jatkokehitysominaisuudet 

vakuuttivat. Myös toinen, jo yritysasiakasportaalista tunnettu toimittajakumppani esitteli omaa 

henkilöasiakkaalle suunnattua ratkaisuaan. Näiden lisäksi markkinoilla tuntui olevan 

niukkuutta toivotunlaisten ratkaisuiden toimittajista. Tavoite oli kuitenkin asetettu ja 

Digiklinikka oli päätetty rakentaa. Määrittelyn aika tulisi myöhemmin. Ensin tuli viedä läpi 

omistaja- ja viranomaisohjauksella osoitetut suuret digitalisointiprojektit – sähköiseen 

laskutukseen siirtyminen, yritysasiakasportaalin jatkokehitysprojekti, sopimusprosessin 

digitalisointi ja edelleen sopimusten sähköinen uusiminen yritysasiakasportaalin digitalisoidun 

sopimuksen käsittelyn avulla. Näiden ohella kehitettiin myös nettiajanvarausta ja keväällä 2020 

otettiin digiloikka etävastaanottopalveluiden muodostuessa arkiseksi vastaanoton muodoksi. 
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Strategiatyön valmistuttua yhtiössä oltiin siinä tilanteessa, että perusasioiden kuntoon 

saattamiseksi oli tunnistettu yli 70 kehittämistarvetta. Kehittämiskohteet olivat isoja ja pieniä 

projekteja tai toimintaprosesseihin vaikuttavia uudistuksia. Niitä oli laidasta laitaan 

tuotteistukeen, palveluihin ja digitalisaatioon liittyviä. Yhtiön resurssit, 

investointimahdollisuudet ja muutoskyvykkyys huomioiden ei ollut mahdollista, että kaikkia 

näitä olisi voitu ottaa kohtuullisessakaan ajassa työn alle. Näin ollen strategiatyössä 

käynnistettiin priorisointityö ulkopuolisten konsulttien avustuksella.  

 

Ensimmäinen priorisointi tehtiin kokoamalla, analysoimalla ja arvioimalla kiireellisyys 

yksitellen kunkin kehityskohteen osalta. Tarkasteluajanjaksoksi toimenpiteiden toteutukselle 

asetettiin kaksi vuotta.  Jo ensimmäisessä vaiheessa tapahtui karsintaa ja päällekkäisyyksien 

poistoa. Pudottaa saatiin jopa jo toteutuneita aiheita. Seuraavassa vaiheessa tehtiin 

priorisointikyselyt. Kyselyn analysoinnissa käytettiin priorisointikehikkoa, jossa 

kehityskohteet luokiteltiin merkittävyydeltään suhteuttaen toteutusnopeuteen ja vaikutukseen. 

Vastausten pohjalta laadittiin ehdotus toteutettavasta aikataulusta niiden kehitysaiheiden osalta, 

jotka tultaisiin toteuttamaan.   

 

 

Kuva 18. Priorisointikehikko, jonka avulla laadittiin järjestys yhtiössä toteutettaville kehityshankkeille. 
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Digitaalisista kehityshankkeista toteutettaviksi valittiin kymmenen ja tulevaisuuteen jäi vielä 

neljä laajaa hanketta. Todellisuudessa vuonna 2020 priorisointisuunnitelmista huolimatta 

toteutukseen nousivat vielä sopimusprosessin digitalisointi ja nettiajanvarauksen laajennus. 

Sopimusprosessin digitalisoinnilla haettiin nopeutta raskaaseen postitse toteutettavaan 

sopimusprosessiin. Samalla ensi vaihetta seurannut jatkoprojekti sopimusten uusimiseksi 

mahdollisti Kelan edellyttämän vaatimuksen jokaisen yli neljän tuhannen asiakassopimuksen 

päivittämisestä yhtiön nimiin. Nettiajanvarauksen päivitys ja laajennus toivat puolestaan turvaa 

korona-ajan vastaanotoille, kun ajanvarausvahvistuksiin saatettiin liittää tarpeelliset ohjaus- ja 

varoitusviestit.  

 

 

Kuva 19. Priorisointityön jälkeen toteutukseen etenevät digikehityskohteet. 
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Digistrategia on löytänyt muotonsa vuoden 2020 aikana. Siinä on huomioitu johdon ja 

omistajan näkemystä tavoitteista ja profiloituminen markinassa. Se huomioi nykyaikaisen 

palveluliiketoiminnan vaateet ja käsittää myös yhtiön arvot ja toiminta-ajatuksen. 

Digistrategian sisällöiksi muodostui alla olevan kuvan tavoitteet ja missio. Asiakaslähtöisyys 

ja asiakkaan kuuleminen palvelukehityksessä halutaan ottaa vakiintuneeksi toimintatavaksi. 

Tähän otettiin onnistuneita ensiaskeleita esimerkiksi Digiklinikan esiselvitysvaiheessa. 

Osaamisen vahvistaminen varmistetaan koulutuksella, avoimella viestinnällä digikehityksen 

tapahtumista, päivityksistä. Uudessa Pääkäyttäjäfoorumissa kasvatetaan pääkäyttäjistä 

itseohjautuvan asiantuntijatiimin jäseniä. Heidän kanssaan kuvataan, suunnitellaan, luodaan ja 

rakennetaan digitaalinen perusta, tunnistetaan osaamistarpeet ja vakioidaan prosesseja. Tiedolla 

johtamisen esiselvitys on käynnistynyt yhtiössä alkuvuonna 2021 ja sen avulla pyritään 

rakentamaan nykyaikainen tiedolla johtamisen systeemi palvelemaan niin yhtiötä itseään, kuin 

asiakasyrityksiäkin. Johto, hallitus ja omistaja ovat kaikki sitoutuneet systemaattiseen 

digikehittämiseen ja sähköisten palvelujen ja työkalujen modernisointiin yhtiössä.   

 

 

Kuva 20. AITO Työterveyden digistrategian toiminta-ajatus 

 

Strategia 2.0 valmistelu käynnistyi syksyllä 2020, kun koronakurimuksen aikana Sote-

uudistuksen valmistelu nytkähti eteenpäin. Tällöin uudet sote-lain voimaanastumisen aikataulut 

ja hyvinvointialueiden rajat selkiytyivät. Vuodesta 2023 työterveyshuollon tulevaisuus tulisi 

muuttumaan järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille. Yhden kaupungin omistaman ja 

kolmen eri hyvinvointialueen alueella toimivan yhtiön edessä on vääjäämättä muutoksia. 

Tulevaisuuteen varautumiseksi johdossa aloitettiin skenaariotyöskentely, jossa laadittiin eri 

vaihtoehtoja yhtiön tulevaisuudelle ja esitettiin näkemys yhtiön toivotusta tulevaisuudesta 
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hallitukselle. Tässä työssä Strategia 2.0:ksi kutsuttu vaihe on raportin valmistuessa vielä 

tulematta päätökseen, omistajan pohtiessa omia ratkaisujaan. Tulokset ja ratkaisuehdotus on 

laadittu kuitenkin sillä oletuksella, että yhtiön toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa ja 

itsenäisenä toimijana, jolloin Strategia 2.0 voidaan vahvistaa ja jatkaa digikehityshankkeita 

suunnitellusti.  

 

Koska pitkän aikavälin strategia ei ole vielä vahvistettavissa ja varmuus siitä saataneen Q2/2021 

aikana, niin toimintaa ohjaamaan on vuodelle 2021 laadittu Fokus 2021. Se kattaa ne kuluvan 

vuoden aikana tavoiteasetannan täyttämiseen tarvittavat toimenpiteet ja menetelmät, joilla 

tuloksia tavoitellaan. Digihankkeet ovat tunnistetut osatekijöiksi jokaiseen neljään 

tavoitekohtaan: taloudellisen toiminnan tehostamiseen, asiakastyytyväisyyden ja 

henkilöstötyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristövastuullisuuteen.  

 

6.4 Digiklinikka-alustan markkinointikartoitus ja esiselvitys 

 

Markkinointikartoituksen aikana tavoitetiin kolme erilaista toimittajaa, joiden ratkaisut olisivat 

voineet soveltua Digiklinikan alustaksi.  

 

Toimittaja 1:n kanssa yhtiöllä oli jo sopimus olemassa sähköisten kyselytyökalujen osalta. 

Tämä ratkaisu on kuitenkin verrattain kapea, eikä siinä ole kyselyiden osalta sen laajempaa 

portaaliratkaisua. Sähköinen kysely nähdään kuitenkin vähimmäisvaatimuksena, sillä se 

sisältyy suurimman asiakkaan sopimukseen työterveystoiminnan työkaluna. Vuoden 2020 

aikana toimittaja myös kehitti tuotettaan vahvasti uudistaen sen teknologisen alustan ja lisäten 

ammattilaiselle käytettävyys- ja hallinnointielementtejä. Toisaalta kehitystyön myötä 

järjestelmän integraatio potilastietojärjestelmään jäi pois ja ohjelma putosi irralliseksi 

järjestelmäksi. Myöskään toimittajan aikataulu ei ottanut huomioon yhtiön kyvykkyyttä 

sopeutua nopealla aikataululla ilmi tulleeseen teknologiauudistukseen, joka väistämättä 

heijastaisi myös sisäisiin prosesseihin, edellyttäisi koulutuksia, toimintatapojen muutoksia ja 

koettelisi näin ollen henkilöstön voimavaroja. Toimittaja kutsuttiin helmikuussa 2021 pidettyyn 

esittelytilaisuuteen.  
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Toimittaja 2 on myös olemassa oleva kumppani yhtiölle. Se toimittaa yritysasiakasportaalia ja 

on osoittautunut esimerkilliseksi kumppaniksi ja ketteräksi kehittäjäksi. Valmiit 

järjestelmäintegraatiot potilastietojärjestelmään toisivat merkittävän edun arjen sujuvuudelle ja 

kootun terveys- ja sairastavuusdatan esittämiselle myös päättäjäasiakasportaalissa. Ratkaisu 

pitää sisällään kyselytyökalun vaatimattomana versiona, nimittäin lomake-editorina, joka 

edellyttäisi kyselyjen laatimisen itse. Myöskään vertailudataa ei näin ollen olisi käytettävissä. 

Myös tämä toimittaja kutsuttiin esittelypäivään.  

 

Toimittaja 3:n kanssa yhtiöllä ei ole ennestään yhteistyötä, mutta se tarjoaa 

markkinakartoituksessa esiin tulleen työterveyshuollon toimintaympäristöön varta vasten 

rakennetun alustaratkaisun kyselytyökaluineen. Portaali pitää sisällään videovastaanoton ja 

viestintäkanavat, ajanvaraustoiminnot ja oirekaroittimen, kymmeniä validoituja 

kyselytutkimuksia yhdisteltävässä muodossa. Sen yhtenä lisäosana on myös 

valmennustoiminnot, jotka toimivat etäalustana ryhmille ja yksilöille. Tämä ratkaisu on lisäksi 

vaihtoehdoista ainoa valmiiksi CE-merkitty ohjelmisto täyttäen lääkinnällisen laitteen kriteerit.  

 

6.4.1 Asiakasraati 

 

Digistrategiaa noudattaen yhtiössä järjestettiin kutsutuille toimittajille pitchaus-päivä, 

kaksiosaisena kokonpanona. Asiakaskunnasta kutsuttiin päättäjäasiakkaita kuulemaan 

esityksen toimittajien vaihtoehdoista. Raati koostui kolmesta eri kokoisten ja eri toimialoilta 

olevien yritysten päättäjistä. Heidät valmisteltiin tarkastelemaan ratkaisuja työntekijäkäyttäjän 

ja päättäjäkäyttäjän näkökulmasta. Myös johtoryhmä ja tietohallinnon tukipalveluiden 

asiakasvastaava olivat mukana tilaisuudessa.  

 

Aamupäivälle aikataulutettu esittelytilaisuus rakentui siten, että kullekin toimittajalle annettiin 

aikaa 15 minuuttia ratkaisunsa esittelyyn ja 15 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle. Tämän 

jälkeen käytiin vielä raatilaisten kesken purku tilanteesta ja kaikkien esitysten jälkeen ratkaisut 

arvioitiin lyhyellä kyselytyökalulla.  

 

Keskustelu oli hedelmällistä ja antoi lisää näkökulmia päätöksenteossa ja toimittajavalinnassa 

huomioitavista asiakastarpeista. Havahduttavaa oli se, kuinka erinomaisia huomioita asiakkaat 
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tekivät ja millaisia toiveita ja odotuksia heidän palautteestaan nousi, he todella pohtivat asiaa 

ja panostivat siihen. Asiakasraadin anti osoittautui hyödylliseksi, sillä oli huomattava, että 

pelkkä aie asiakaslähtöisten järjestelmien rakentamiseksi ei ole riittävä. Todellisen tarpeen 

kuulee asiakkaan suusta.  

 

Asiakasraadin kyselyssä kysyttiin ratkaisuiden selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, 

monipuolisuutta sekä hyödyllisyyttä. Lisäksi oli avoimia tekstikenttiä plussista ja miinuksista, 

sekä havaituista puutteista. Arviot asteikolla 1–5 asettuivat toimittajittain taulukon 3. 

mukaisesti. Toimittaja 3:n ratkaisu nähtiin parhaana kokonaisuutena asiakkaan näkökulmasta, 

tämän jälkeen seurasi Toimittaja 1 ja viimeiseksi jäi Toimittaja 2.   

 

Taulukko 3. Asiakasraadin arvioinnit järjestelmistä toimittajien esitysten perusteella. 

 

 

Sanallisissa arvioissa Toimittaja 1:n nähtiin tuottavan helposti käsiteltävää ja ennusteita 

tarjoavaa terveysdataa päättäjäasiakkaan käyttöön. Se koettiin visuaalisesti miellyttävä ja 

järjestelmän sisältämää vertailudataa arvostettiin. Kokonaisratkaisu jäi kuitenkin kyselyiden 

varaan, eikä antanut työnantajalle tietoa esimerkiksi työkykyprosessin etenemisestä.  

 

Toimittaja 2:n ratkaisun hyötyinä nähtiin tuttuus ja se, että palvelut ovat samalla alustalla, 

samalla logiikalla ja ovat helposti yhdistettävissä. Ohjelman vanhahtava ilme ja entisaikainen 

monimutkainen käytettävyys nousivat esiin. Tätä ei pidetty kovin innovatiivisena. Myös 

henkilöstöjohtamisen työkaluilta olisi toivottu lisää. Toimittajan esitystä ei pidetty 

onnistuneena ja palautetta annetiin siitä, että kysymykset jäivät avoimeksi.  
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Toimittaja 3:n ratkaisu nähtiin innostavana, käyttäjälähtöisenä ja parhaana tuottamaan tietoa 

sekä HR:lle, että ammattilaiselle. Vaikuttavuusdatan tuottaminen koettiin hyvänä. Ainoina 

miinuksina nähtiin kyselyiden räätälöitävyys. Kaksi vastaajaa ei nähnyt miinuksia lainkaan. 

Toiveena esitettiin mahdollisuutta tallentaa työterveysneuvottelumuistiot järjestelmään 

työkyvyn seurannan tueksi.  

 

6.4.2 Ammattikäyttäjän arviot 

 

Asiakasraadin jälkeen pitchaus-päivä jatkui samojen toimittajien esityksillä, mutta 

kuulijaryhmän ollessa pääkäyttäjiä ja työterveyshuollon ammattihenkilöitä. He tarkastelivat 

järjestelmiä oman työn ja arjen näkökulmasta ja pohtivat ohjelmien soveltuvuutta siihen ja 

tunnistettuihin tarpeisiin. Laajemman esittelyn perusteella ammattilaiskäyttäjät arvioivat 

ratkaisuja oman työn näkökulmasta ja antoivat näkemyksensä myös niiden soveltuvuudesta 

tunnettuihin asiakastarpeisiin. Laitettaessa taulukon 4 mukaiset pisteytykset järjestykseen, 

voidaan todeta tulosten osoittavan samaa, kuin asiakasraatikin palautteenaan antoi.  

 

Taulukko 4. Ammattilaisraadin (n=11) arviot toimittajien ratkaisuista.  

 

 

6.4.3 Kertyneen tiedon arviointi ja analysointi  

 

Johtoryhmä kävi pitchaus-päivän jälkeen toimittajien esitykset vielä läpi ja pohti ratkaisuja. 

Tässä vaiheessa ryhdyttiin pohtimaan sitä, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, ettei mikään 

esitellyistä ratkaisuista sittenkään vaikuttanut niin ylivoimaiselta, että päätöstä olisi voitu tehdä. 

Tuloksia arvioitiin määrittelemällä vaatimukset eri käyttäjien tai strategian näkökulmasta. Ne 
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teemoiteltiin käytettävyysominaisuuksien, teknisten ominaisuuksien, analytiikan 

ominaisuuksien, tietoturvan ja tietosuojaominaisuuksien sekä hinnoittelun suhteen. Eri 

vaatimusten vaikutukset käyttäjäryhmiin näkyvät alla olevassa taulukossa.  

 

Taulukko 5. Toiminnallisten vaatimustenmäärittely ja vaikutukset suhteessa käyttäjiin. 

 

 

Erillisessä taulukossa (6) puolestaan annettiin vaatimuksille painoarvo asteikolla 1–5 sen 

suhteen, kuinka välttämättömäksi ominaisuus koetaan. Kunkin vaatimuksen toteutuminen 

arvioitiin toimittajittain ja pisteytettiin sen toiminnallisuus. Vaatimusmäärittelyssä esitettyjen 

toiminnallisuuksien pisteet kerrottiin kullekin annetulla painoarvolla ja laskettiin yhteen. 
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Maksimipisteet olivat 535 ja minimipisteet 107. Raatien perusteella parhaimmaksi valittu 

toimittajakin ylsi pisteillään vain 275:een eli karkeasti ajatellen hädin tuskin puoleen vaadituista 

ominaisuuksista ja niiden laadusta.  

 

Taulukko 6. Vaatimusten painotus ja arviot, sekä pisteytyksen tulokset. 
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Koska mikään esitellyistä ratkaisuista ei osoittautunut ehdoitta ylivoimaiseksi päätettiin 

johtoryhmässä ottaa aikalisä päätöksen tekemiselle. Tässä huomioitiin myös omistajan 

keskeneräinen selvitystyö yhtiön tulevaisuuden suhteen. Toinen havainto, jonka tähänastinen 

esiselvitystyö osoitti, oli että markkinointiselvityksessä oli oltu tarpeettoman vastaanottavaisia 

valmiille ratkaisuille. Jatkossa vaativuusmäärittelyn tulee olla toimittajavuoropuhelun 

keskiössä. Myös sellaiset laadulliset kriteerit, jotka eivät ole numeerisesti osoitettavissa tulee 

voida ottaa huomioon hankintoja tehtäessä. Kuten yhtiö omassa toiminnassaan haluaa 

asiakkailleen toimina kumppanina ja auttaa onnistumaan, sama odotus tulee täyttyä myös 

järjestelmätoimittajaa valittaessa.  
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7 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

 

Kehittämistyö ei ole tämän raportin valmistuessa tullut vielä siihen päätökseen, joka alun perin 

työlle asetettiin. Tähän seikkaan ovat vaikuttaneet useat muutostekijät kuten korona, 

soteuudistus ja siihen liittyen yhtiölle vahvistettava strategia. Lisäksi taustalla on muita 

tekijöitä, joita niiden luottamuksellisuuden vuoksi ei ole tässä raportissa käsitelty. 

Kehittämistyö on kuitenkin tuottanut tuloksia ja oppia organisaatiossa.  

 

7.1 Vaatimusmäärittely 

 

Vaatimusmäärittely on valmistunut tämän kehittämistyön ja tähänastisen Digiklinikan 

esiselvitystyön tuloksena. Markkinakartoitus ja toimittajien erilaisiin ratkaisuihin tutustuminen 

ja sen pohjalta käyty keskustelu yhtiössä, johdon kesken ja asiakkaan ääntä kuunnellen, on 

muodostanut käsityksen siitä, millaisia toiminnallisuuksia Digiklinikka-ratkaisua varten 

toivotaan ja/tai edellytetään. Vaativuusmäärittely rakentui vasta toimittajaesittelyjen jälkeen, 

kun kuultujen esitysten tuloksia haluttiin analysoida ja tunnistaa ratkaisuiden todellinen 

potentiaali vastata aiemmin mielikuvaan Digiklinikasta.  

 

Vaatimustenmäärittelyssä pyrittiin tunnistamaan tarjotun ratkaisumallin käytettävyyttä sen 

tarjoamilla toiminnallisuuksilla. Ajatus on kirkastunut siitä, että henkilöasiakkaalle voidaan 

tarjota yksi yhtenäinen palveluportaali, johon työterveydessä asiointi voidaan keskittää. Se 

kattaa kaikki tarpeelliset toiminnot ja tarjoaa ne yhdessä näkymässä noudattaen ikään kuin 

yhden luukun periaatetta. Nämä keskeiset toiminnot ovat ajanvaraus, viestintä, 

ilmoittautuminen, videovastaanotto, tutkimus-, käynti- ja rokotustiedot, reseptinuusinta, 

valmennus- ja ryhmätoiminta ja kaikkineen koontinäkymä työterveyden asiakkuuteen.  

 

Teknisten vaatimusten osalta edellytys on se, että järjestelmä on integroitavissa muiden 

keskeisten järjestelmien kanssa. Sen käyttäjähallinta tulee olla helppoa ja perustua master-

järjestelmästä tulevaan käyttäjätietoon. Järjestelmältä odotetaan testiympäristöä tai 

vaihtoehtoista tietosuojaa noudattavaa ratkaisua kokeelliseksi kehitysalustaksi ja ajoitettujen 

käyttöönottojen varastoksi. Analytiikan tulee tuottaa mahdollisimman jalostunutta dataa 
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sähköisten kyselytyökalujen tuloksista ja pystyttävä luomaan ennusteita sairastavuudesta tai 

työkyvyn tunnistetuista uhista.  

 

Tietoturvan ja tietosuojan tulee olla joustamattomasti kunnossa, järjestelmän auditoitu ja täyttää 

lääkinnällisen laitteen kriteerit (CE-merkintä). Palveluun pitää olla mahdollisimman sujuva 

tunnistautuminen, mutta sen pitää pystyä tarjoamaan vaihtoehto huomioiden myös asiakkaista 

myös ulkomaalaiset ja vierastyövoima. Tietoturvan ja tietosuojan vaikutustenarvioinnissa ei 

riskiluku voi nousta toimenpiteitä edellyttävälle tasolle, vaan ratkaisussa tulee lähtökohtaisesti 

olla riskienhallinnan toimenpiteet toteutetut. Hinnoittelun kohtuullisuudelle lasketaan toki arvo, 

mutta hinta ei suinkaan ole määräävä tekijä. Hyödyllistä on, mikäli ratkaisu pitää sisällään 

toiminnallisuuksia, joista voidaan kehittää ansaintaa. Muussa tapauksessahan palveluportaali 

on lähinnä investointi ja kuluerä yhtiölle, vaikkakin toivottavaa on, että sen tarjoama 

automatiikka ja toimintojen keskittäminen säästää myös ammattikäyttäjien työaikaa.  

 

7.2 Tiekartta tulevaan 

 

Yhtiön strategisena tavoitteena edelleen on Digiklinikan rakentaminen ja sähköisten 

palveluiden kehittäminen henkilöasiakkaan tarpeisiin. Vaikka toimittajavalinta ei tähän 

mennessä tullut päätökseen on se siitä huolimatta oikea päätös. On oikein ottaa aikalisä ja pohtia 

uudelleen lähestymistapaa aiheeseen. Kuten raportissa on esitetty, niin strategia- ja johtamistyö 

kulkee jatkuvasti käytännön työn ja tavoitteiden rinnalla. Sen tulee pystyä vastaamaan 

muutoksiin ja olla lukittumatta tavoitteisiin uppiniskaisesti. Huonoja hankintapäätöksiä ei 

tarvitse tehdä.  

 

Jotta Digiklinikka vielä olisi toteutettavissa tavoiteaikataulussa on sen jatkoselvitystyön osalta 

suunniteltu seuraavaa. Koska valmista konseptia ei esiselvityksessä tähän mennessä ole 

löytynyt, niin käynnistetään esiselvityksen toinen osa ja vaatimustenmäärittely nostetaan 

keskiöön. Vaatimusmääritysten sisältöjen tarkistamiseksi ja mahdolliseksi jalostamiseksi 

edelleen tullaan hyödyntämään hankinnan asiantuntijoita ja tietohallinnon 

asiantuntijapalveluita. Asiasta käynnistetään tietopyyntömenettely julkiseen 

hankintajärjestelmään, jossa kiinnostuneet toimittajat saavat tilaisuuden käynnistää 
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vuoropuhelun yhtiön kanssa. Myös tietopyyntömenettely antaa arvokasta lisätietoa sellaisista 

toimittajien tunnistamista vaatimuksista, joita hankinnassa voitaisiin hyödyntää.  

 

Ensimmäinen kvartaali kuluvaa vuotta on kulunut, mutta edelleen – sikäli kun omistaja pääsee 

suunnitellussa ajassa vahvistamaan sille esitetyn yhtiöstrategian 2.0 tuleville vuosille – on 

mahdollista toteuttaa Digiklinikan toteutus siten, että kilpailutus järjestetään alkusyksystä ja 

käyttöönoton valmistelu toteutetaan viimeisellä vuosikvartaalilla. Näin ollen käyttöönotto olisi 

mahdollinen vuoden 2022 alusta.  

 

 

Kuva 21. Tiekartta tulevaan. 

 

7.3 Pääkäyttäjäfoorumi 

 

AITO Työterveyden digistrategian toteutumisen tueksi riskienhallinnan näkökulmasta todettiin 

tarpeelliseksi uudistaa pääkäyttäjätyöskentelyä ja luoda sille uudenlainen rakenne ja 

toimintatapa. Tästä seurauksena tämän kehittämistyön sivutuotoksena syntyi 

Pääkäyttäjäfoorumi. Pääkäyttäjien uudelleenjärjestäytymisellä ja asiantuntijaksi kasvulla 
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tavoitellaan uudenlaista järjestelmien syväosaamista ja pyritään kääntämään pääkäyttäjän rooli 

laajojen käyttöoikeuksien haltijasta asiantuntijaksi.  

 

Digistrategian valmistumisen myötä lähdettiin korjaamaan riskiksi tunnistettua tilannetta. 

Järjestelmien hajanaisuuden vuoksi pääkäyttäjätunnuksia oli jaettu työntekijöille lähes 

sattumanvaraisesti johtamatta kokonaisuutta. Yhtiöön oli kasvanut itsenäisiä ja tai pareissa 

työskenteleviä pääkäyttäjiä, joiden työskentelyä ei ollut läpinäkyvää, ei ollut kenenkään 

tiedossa ja jäi dokumentoimatta. Pääkäyttäjyyksiä kartoitettaessa ilmeni, että pääkäyttäjätyöksi 

miellettiin tunnusten antaminen ja kollegan auttaminen.  

 

Pääkäyttäjäfoorumin tavoitteeksi asetettiin pääkäyttäjien keskeisessä yhteistyössä tehtävä 

nykytilakartoitus ja itseohjaustuvan tiimin työskentelymuodon kehittäminen. Pääkäyttäjyys 

osoitettiin harvemmalle joukolle ja jaettiin 

omistajuudet karkeasti asiakasrajauksin 

siten, että yhdestä pääkäyttäjästä 

määriteltiin master-pääkäyttäjä, joka 

vastaa pääkäyttäjyyksistä sisäisten 

asiakkuuksien näkökulmasta ja hallinnoi 

potilastietojärjestelmää. Pääkäyttäjälle 

osoitetaan vastuuta ja työaikaresurssia, 

tarjotaan koulutusta, sekä varmistetaan 

vankka perehdytys edellisen pääkäyttäjän 

siirtyessä eläkkeelle. Tämän lisäksi 

nimettiin kaksi muuta pääkäyttäjää, joiden omistajuudet työhön ja prosesseihin muodostuvat 

yritysasiakkaiden ja henkilöasiakkaiden sähköiset palvelut ja järjestelmät kattamaan. Koska 

pääkäyttäjät ovat aktiivisessa roolissa järjestelmien hankkimisessa, on esimerkiksi Digiklinikan 

valintaprosessissa henkilöasiakkuuksien järjestelmistä vastaava pääkäyttäjä aktiiviesti 

hankinnassa ja neuvotteluissa mukana.  

 

Muita tehtäviä, jotka pääkäyttäjille foorumissa on osoitettu ovat osallistuminen tietoturva- ja 

tietosuojatyöhön, laite- ja käyttäjärekisterien hallitseminen, kouluttaminen ja viestintä, 

versiopäivitysten järjestelmällinen hallinta, häiriöhallintaprosessien kehittäminen ja 

Kuva 22. Pääkäyttäjävastuiden lomittuminen. 
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toimittajayhteistyö. Määritellessään ja muotoillessaan työskentelyä tulevat foorumilaiset 

arvioimaan myös operatiivisen tason pääkäyttäjäroolin tarpeellisuutta. Tämä työskentelymuoto 

ja sille osoitettu johdon tuki on osoitus johdon kyvystä nähdä ICT-kokonaisuuden merkitys ja 

sitoutua tukemaan sen kehittymistä.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

8.1 Kehitysratkaisu 

 

Digiklinikkakonsepti on kirjattu yhtiön strategiaan, sitä ennen se on ollut liikelaitoksen 

visioissa jo pitkään. Tilaajaorganisaatiossa on tunnistettu digikehittämisen suunta ja lisääntyvät 

tarpeet. Kansallisen ohjauksen sanoma on otettu huomioon digikehitystarpeita tunnistettaessa. 

Kuitenkin yhtiön puolentoista vuoden olemassaolon aikana eteen on tullut haasteita ja 

muutostekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että Digiklinikka-ratkaisun tavoiteaikataulua on 

jouduttu korjaamaan. Siitä huolimatta ei kehittämistyö ole jäänyt vaikutuksitta. Yhtiölle on ollut 

eduksi se, että kehittämistyön tarkastelunäkökulma on ottanut aiempaa perusarkea tarkemmin 

huomioon kansallisen ohjauksen, toimialan tiedossa olevat tulevat muutokset ja asemoinut 

tavoitteitaan laajemmin ympäristöön ja vallitseviin tilanteisiin, sekä pohjannut päätöksentekoa 

parempaan analyysiin ja johdon vuoropuheluun.  

 

Digiklinikka on ratkaisu, jolla pyritään tarjoamaan nykyaikaiset terveydenhuollon palvelut 

henkilöasiakkaalle keskittäen ne yhdelle sähköiselle alustalle, ikään kuin yhden luukun 

periaatteella. Kehitysprosessin kulmakivenä toimi yhtiön strategian uudelleenarvioiminen ja 

yksityiskohtaisemmin edelleen digistrategian määrittäminen. Se vahvisti yhtiön omistajuutta 

ICT-kokonaisuuden hallinnasta ja loi näkemyksen niistä kehittämistarpeista joihin yhtiön tulisi 

panostaa vastatakseen paremmin asiakasodotuksiin ja kansallisen ohjauksen vaatimuksiin – nyt 

ja tulevaisuudessa. ICT-kokonaisuuden haltuunotto viitoitti tietä aidosti asiakaslähtöiseen 

työskentelyyn, jossa lopulliset käyttäjät tunnistettiin ja heidän arvionsa sisällytettiin ratkaisun 

orkestroinnissa. 

 

Edellä kuvatut saavutukset ovat ensimmäinen – jo toteutunut – vastaus työlle asetettuun 

päätutkimuskysymykseen: Millainen on Digiklinikka-konseptoinnin prosessi? Digiklinikkaa 

kohti pyrkiminen tähän asti on tuottanut tietoa ja ymmärrystä siitä, miten hankinnassa tulee 

edetä ja mitä kilpailutuksessa huomioida. Teoriaosassa kuvatut vaikuttimet ovat tuottaneet 

empiirisessä osassa hyödynnettävää tietoa tulosten syntyyn ja edelleen näkemystä johdon 

päätöksenteon tueksi. Päätutkimuskysymyksen vastausta täydentää kehitystyön konkreettisena 
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tuotoksena syntynyt tiekartta, eli jatkotoimia ohjaava suunnitelma siitä, miten yhtiön on 

mahdollista saavuttaa Digiklinikka-ratkaisu vielä kuluvan toimintavuoden aikana.   

  

Edellä mainitun myötä on muodostunut suuntaa antava käsitys vastauksesta myös 

ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen – Millainen Digiklinikka-ratkaisu voisi olla? 

Lopullista vastausta tähän tämä raportti ei voi antaa, sillä toimintatutkimuksen periaatteen 

mukaisesti arvioitaessa on tunnistettu tavoitteen tarkastamisen ja uuden syklin käynnistämisen 

tarve. Työssä on kuitenkin edistetty asiaa ja tuotettu vaatimustenmäärittely, jota käytetään 

jatkossa käynnistettävän markkinavuoropuhelun perustana. Vaatimusmäärittely toimii 

kehyksenä tulevalle ratkaisulle ja sen avulla kilpailutus voidaan toteuttaa tilaajalähtöisemmin. 

Tärkeänä oppina työ on tarjonnut ymmärryksen siitä, että valittavalta toimittajalta tulee 

edellyttää kyvykkyyttä jatkuvaan kehittämiseen ja kehittäjäkumppanuuteen.  

 

Toiseen alatutkimuskysymykseen – Mitä muita kehittämiskohteita organisaatiossa 

tunnistetaan? – tämä työ vastaa pääkäyttäjätyöskentelyn uudelleenjärjestäytymisellä.  Uuden 

Pääkäyttäjäfoorumin ICT-asiantuntijuutta vahvistetaan systemaattisella työskentelyllä ja 

koulutuksella, sekä riittävällä resursoinnilla. Pääkäyttäjien itseohjautuvan tiimin tavoitteiksi on 

asetettu yhtiön tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen ja asiantuntijuuden tarjoaminen myös 

tilaajan tulevissa digikehityshankkeissa.  

 

Vaikka itse Digiklinikka siintää edelleen tulevaisuudessa, ovat kehittämistyön vaiheet 

opettaneet strategian ja suunnitelmallisuuden merkitystä. Se on nostanut esiin 

toimenpidetarpeita ICT-kokonaisuudelle ja sen hallinnalle. Kiehtovaa onkin pysähtyä 

tarkastelemaan matkaa ja todeta paljon edistystä ja oppia syntyneen. Sellaista oppia, joka on 

levinnyt koko organisaation hyödyksi. ICT-osaamisessa ollaan eittämättä edelleen 

takamatkalla, eikä organisaatio huippuosaajaksi siinä välttämättä koskaan tulekaan. Olennaista 

on kuitenkin osata johtaa, luoda rakenteita, ostaa rohkeasti asiantuntija-apua ja luoda 

kumppanuuksia. Markkinakartoituksen ja esiselvityksen vaiheet havahduttivat kääntämään 

näkökulman nöyrästä valmiin ratkaisun ostajasta aktiiviseen ostajarooliin ottamalla 

vaatimustenmäärittely työkaluksi päätöksentekoon. Hankintaan oltiin aluksi valmiit lähtemään 

siten, että olisi sovitettu toimittajan valmis ratkaisu yhtiöön ja tehty kompromisseja 
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toiminnallisuuksien osalta. Nyt vaatimustenmärittelyn ja tietopyyntömenettelyn kautta 

haastetaan toimittajia kuulemaan tilaajan tarpeita ja vastaamaan kutsuun kumppanuudesta.  

 

Vaikka Digiklinikka on saanut odottaa parempaa aikaa, niin yhtiössä on tapahtunut rinnakkain 

monen monta kehityshanketta. Ne ovat olleet kuitenkin eri ajureista johtuvia ja ne on jouduttu 

viemään läpi viranomaisten, omistajan tai käytännön syiden pakottamana. Digiklinikka on 

kuitenkin erilainen hanke, joka perustuu yhtiön omiin tavoitteisiin ja omaan tahtotilaan. Se on 

hanke, joka on mahdollista toteuttaa hyvin ja hartaudella. Se on strategisesti itse valittu 

kehityskohde.  

 

8.2 Tulosten analysointia 

 

Yhtiö on osoittanut dynaamisuutta johtamisen tavassaan. Se on ottanut valtavan harppauksen 

strategisena toimijana ja luonut päätöksillään ja sinnikkäällä analyysillä edellytyksiä 

digitalisaation edistämiselle yhtiössä. ICT-kokonaisuuden haltuunotto on lisännyt ymmärrystä 

ja ketteröittänyt kehittämistä. Kehittämistyön olennaisena oivalluksena onkin se, että 

organisaation ei tarvitse itse olla ICT-asioiden huippuosaaja ja operoida kaikkea. Tärkeintä on, 

että ICT-kokonaisuus hallitaan ja johdetaan. Tukipalvelut, asiantuntijat, konsultit ja 

toimittajakumppanit luovat sen ekosysteemin, jonka varassa keskikokoisesta työterveysyhtiöstä 

voi tulla, toimitusjohtajan sanoin, ICT-talo.  

 

Kehittämistyö on opettanut sen, että prosessit eivät aina etene virtaviivaisesti ja suunnitelmia 

joudutaan pysähtyä tarkastelemaan ja joskus jopa muuttamaan. Viisautta on ollut se, että 

strategiatyö on ollut kehittämistyön rinnalla ja niitä on peilattu ja kehitetty suhteessa toisiinsa.  

 

Jotta kasvu modernien digitaalisten palveluiden tarjoajaksi on mahdollista, tulee yhtiössä 

jatkossa kiinnittää erityistä huomiota toimittajien kykyyn toimia aitona kumppanina ja olla 

asiakaslähtöinen, tarpeet kuuleva ja niiden tunnistamisessa auttava osapuoli. Toimittajavalinta 

onkin vakava pitkäaikainen sitoumus, joka kokemuksen mukaan voi pahimmillaan lamauttaa 

mahdollisuuden kehittää ja rakentaa ICT-kokonaisuutta vapaasti ja visioiden mukaan.  

Parhaimmillaan kumppanuus johtaa jatkuvan parantamisen myötä aina parempiin ratkaisuihin. 
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Kappaleessa 7.2 Tiekartta tulevaan on kuvattu suositukset Digiklinikka-projektin etenemiselle. 

Oletettavaa on, että sikäli kun yhtiön tulevaisuudesta ei päätetä mitään lopullista, niin 

esiselvitystä voidaan jatkaa vaatimustenmäärittelyn tarkennuksin ja tietopyyntöön perustuvan 

markkinavuoropuhelun varassa. Toivottavaa on, että julkisessa hankintajärjestelmässä 

käynnistettävä tietopyyntömenettely tuottaisi mahdollisesti muitakin toimittajia, joita syystä tai 

toisesta ei aikaisemmassa markkinakartoituksessa ole tullut tietoon.  

 

Pääkäyttäjäfoorumin toiminta käynnistyy virallisesti 1.4.2021 ja se tulee luotsata aidoksi 

asiantuntijayhteisöksi. Sen tavoitteen mukainen toiminta edellyttää resurssointia ja 

työjärjestelyitä. Matriisijohtaminen on haaste, joka vaatii johdolta vielä kehittymistä. Vanhan 

linjaorganisaation perinteet näkyvät vielä vahvasti, mutta johdon aktiivisuus tunnistaa ja hakea 

ratkaisuja on kriittinen. Johtamisen kehittämiseksi, matriisiorganisaatioon siirtymisen 

muutoksen tueksi, kannattaa kiinnittää huomiota johdon työskentelyyn.  
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9 YHTEENVETO 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto ottaa omaa digiloikkaansa ja sen suunta on vahvasti kansallisesti 

ohjattua. Myös kuluttajatrendit vaikuttavat ja jatkuvasti lisääntynyt sähköisten palveluiden 

tarjonta muodostavat odotuksia laajemminkin terveydenhuollon palveluntuottajien modernien 

työkalujen ja palvelualustojen kehittämiselle. Tämän työn tilaajaorganisaatio on yhtiöitymisen 

myötä tehnyt strategisen linjauksen siitä, että hallitakseen järjestelmäkokonaisuutta ja 

voidakseen ketterämmin vaikuttaa sähköisten palveluiden, tiedolla johtamisen ja järjestelmien 

kehittämiseen, tulee ICT-kokonaisuutta hallita yhtiöstä käsin.  

 

Yhtiöitymisen jälkeen strategiatyöskentely ja edelleen digistrategiatyö vahvistivat aiemman 

vision siitä, että henkilöasiakkaan sähköiset palvelut halutaan keskittää sähköiselle alustalle. 

Ratkaisun nähtiin tarjoavan mahdollisuuden henkilöasiakkaan työterveyspalveluiden 

asiakaslähtöisyyden ja selkeyden parantamiseen. Samalla ratkaisulta haettiin terveyskyselyiden 

tuottaman datan hyödyntämismahdollisuutta päättäjäasiakkaan työkykyjohtamisen työkaluna.  

 

Strategiatyön suunnittelun ja laatimisen rinnalla tehtiin yhtiössä organisatorisia muutoksia, 

vahvistettiin johdon roolitusta ja levitettiin vastuita matriisiorganisaatiomallilla. Strategiatyön 

ja ICT-kokonaisuuden haltuunotto synnyttivät myös erillisen digistrategian. Samalla 

Digiklinikan mahdollistavan teknisen ratkaisun hankkimiseksi tehtiin markkinakartoitusta. 

Esiselvitysvaiheeseen siirryttiin siten, että kolmelle toimittajakandidaatille esitettiin kutsu 

pitchata ratkaisuistaan. Tämä toteutettiin kaksivaiheisesti siten, että kuulijoina olivat 

asiakasraati ja ammattilaiskäyttäjät. Toimittajaesittelyistä raatien kanssa käytiin 

palautekeskustelu ja pyydettiin täyttämään vielä arviot, joiden perusteella ratkaisut arvioitiin ja 

asetettiin kuulijoiden arvottamaan järjestykseen.  

 

Lähestymistavan todettiin kuitenkin olevan riittämätön, eikä yhdenkään toimittajan ratkaisu 

kokonaisuudessaan vastannut sitä näkemystä, joka yhtiön johdolla tavoitetilasta oli. Tämän 

selventämiseksi – järjestyksessä hieman takaperoisesti – listattiin vaatimukset teemoittain ja ne 

pisteytettiin tietyin painoarvoin. Pisteytyksessä huomioitiin vaatimusten vähimmäistaso. 

Yhdenkään toimittajan ratkaisu ei täyttänyt tyydyttävässä määrin kriteeristöä, joten 
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hankintamenettely todettiin vaativan uuden esiselvityksen ja lähestymistavaksi valittiin 

vaatimuksista lähtevä menettely.  

 

Uuteen esiselvitysvaiheeseen lähdettäessä ollaan hankintaosaamisessa viisaampia. Kunhan 

markkinavuoropuhelu on käyty ja mahdollisesti uudetkin toimittajakandidaatit tavoitettu, 

voidaan hankinnassa edetä kehittämistyön tiekartan mukaisesti. Ja kunhan Sote-uudistuksen 

aiheuttama epävarmuus ratkeaa ja yhtiön tulevaisuus on vahvistettu, niin tiekartan 

askelmerkkejä seuraten on Digiklinikka pystyssä uuden toimittajakumppanin kanssa vuoden 

2022 alusta lähtien.  
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LIITE 2. Lakisääteisen työterveyssopimuksen sisältö AITO Työterveydessä  

 

LAKISÄÄTEINEN JA MUU ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 

1. TYÖPAIKKASELVITYKSET 
Työpaikkaselvityksen tavoite on kartoittaa asiakkaan työterveysriskit, mahdolliset altisteet ja 

kuormitustekijät sekä seurata työoloja. Työterveyshoitaja ja -lääkäri osallistuvat työpaikkakäynnille. 

Työterveyslääkäri vastaa lääketieteellisestä arvioinnista työpaikan altisteiden ja riskitekijöiden osalta 

ja terveydellisen merkityksen arvioimisesta. Työterveyshuollon asiantuntijat (työfysioterapeutti, 

työterveyspsykologi) tekevät tarvittaessa suunnatun työpaikkakäynnin. 

2. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 
Työterveyshoitaja ja -lääkäri laativat toimintasuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Toimintasuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä 

sairaudenhoidon sisältö. 

3. TERVEYDENTILAN JA TYÖKYVYN SEURANTA 

Vastaamme ja toteutamme lakisääteiset ja muut terveystarkastukset mm. ikäkausitarkastukset. 

Seulomme, seuraamme ja tuemme osatyökykyisen työntekijän terveydentilaa. Varmistamme 

lakisääteisten terveystarkastusten toteutumisen. Työterveyshoitaja ja -lääkäri osallistuvat 

terveystarkastusten tekemiseen, ohjaus ja neuvonta käynteihin ja yhteydenottoihin. 

Työterveyslääkäri konsultoi tarvittaessa erikoislääkäriä työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn 

liittyen. Tarvittaessa työterveyshoitaja ja -lääkäri konsultoivat asiantuntijaa (työfysioterapeutti, 

työterveyspsykologi), joka tekee suunnatun terveystarkastuksen. 

4. LABORATORIOTUTKIMUKSET, RADIOLOGISET TAI MUUT TUTKIMUKSET 

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (esim. terveystarkastuksiin ja työkyvyn selvittämiseen 

liittyvät) tarvittavat tutkimukset työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. 

5. TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS 

Työterveyshuolto antaa henkilökunnalle terveysneuvontaa, seuraa työoloja, arvioi riskit, ja tiedottaa 

riskeistä ja terveysvaaroista. Työsuojelutoiminnassa toimimme pyydettäessä asiantuntijoina. 

6. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA 

Osallistumme asiakkaan hyvinvointi- sekä henkilöstöhallinnon hankkeisiin. 

7. KUNTOUTUS 

Kartoitamme kuntoutuksen tarpeen, ohjaamme sekä seuraamme ja arvioimme kuntoutuksen 

vaikuttavuutta. 

8. TYÖPAIKAN ENSIAPUVALMIUS 

Ohjaamme ensiapuvalmiuden tarpeista sekä koulutamme tarvittaessa henkilökunnalle esiaputaitoja. 

9. TYÖFYSIOTERAPIA 
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Toteutamme ennaltaehkäisevää työfysioterapiaa sen eri muodoissaan mm. ergonomiset kartoitukset 

sekä erilaiset sairauspoissaolojen ehkäisyyn suunnatut henkilökohtaiset ohjaukset. 

Työfysioterapeutin konsultaatio 1-5 kertaa. 

10. PÄIHDETYÖ 

Tarjoamme mallin päihteiden hoitoonohjausmalliksi ja hoitopoluksi, sekä työstämme mallia 

tarvittaessa asiakkaan organisaatioon soveltuvaksi. Toteutamme mallin mukaisesti 

hoitoonohjausprosessia. 

11. ROKOTUKSET 

Työhön tarvittavat rokotukset sekä tetanus D rokote. 

12. TYÖTAPATURMAT 

Järjestämme tarvittaessa tapaturmien ensiapuluonteisen hoidon sekä ohjauksen jatkohoitoon. 

13. AMMATTITAUDIT 

Hoidamme ammattitautien seulonnan ja tutkiminen.  

14. TYÖYHTEISÖTYÖ 

Suunnittelemme ja toteutamme työyhteisötyötä yhteistyössä yrityksen nimettyjen henkilöiden 

kanssa. 

15. TODISTUKSET 

Työnantajan, Kelan, vakuutusyhtiön ja viranomaisten vaatimat todistukset. 

16. RAPORTOINTI 

Tarjoamme asiakkaillemme sovittaessa korkeatasoiset ja informatiiviset työterveyshuollon raportit 

mm. käytöstä, kustannuksista sekä sairauspoissaoloista. Toimitamme tilikauden päättyessä 

automaattisesti kustannuksitta esitäytetyn Kelan tilikausitilaston. 

17. TYÖPSYKOLOGIN ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 

Toteutamme ennaltaehkäisevää työpsykologin työtä sen eri muodoissaan mm. yksilö- ja 

työyhteisötyönä. Työpsykologin konsultaatio 1-5 kertaa. 

18. KRIISIN JÄLKIPURKU 

Kriisitilanteen jälkihoitona psyykkisesti rankan työtilanteen purku ryhmässä. 
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LIITE 3. Sairaanhoidon sopimusliite 

SAIRAUDENHOITO 

 

1. YLEISLÄÄKÄRITASOINEN SAIRAUDENHOITO 
Työterveyshuollon sairaanhoidon vastaanottokäynnit työterveyshuollon- ja yleislääkärillä. 
 

2. LABORATORIOTUTKIMUKSET 
Laboratoriotutkimukset työterveys-, yleislääkärin sekä työterveyshoitajan lähetteellä 
 

3. RADIOLOGISET TUTKIMUKSET 
Röntgentutkimukset työterveys- ja yleislääkärin lähetteellä. 
Ultraäänitutkimukset työterveys- ja yleislääkärin lähetteellä. 
Mammografia tutkimukset löydösten varmistamiseksi (ei seulonta). 
 

4. KLIINISFYSIOLOGISET TUTKIMUKSET 
Kliinisfysiologiset tutkimukset työterveys- ja yleislääkärin lähetteellä. 
 

5. TODISTUKSET 
Todistukset, joita työnantaja, Kela, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset vaativat 
 

6. TOIMENPITEET 
Yleis- ja työterveyslääkärin tekemät toimenpiteet työterveysasemalla. 
Työterveyshoitajan tekemät toimenpiteet työterveysasemalla. 
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LIITE 4. Henkilöstön näkemykset sähköisitä työkaluista ja osaamisestaan -kysely 

 

1. Valitse ammattiryhmäsi 

a. Vastaanottohoitoja 

b.  Työterveyshoitaja 

c.  Lääkäri/työterveyslääkäri 

d.  Laskutus-/sopimushenkilö   

e.  Päällikkö/johtotaso 

 

2. Mitkä seikat hankaloittavat tai estävät sujuvaa työskentelyä? 

a. Työlaitteiden toimivuus 

b. Ohjelmistojen toimivuus 

c. Ohjelmistojen soveltuvuus omaan työhön 

d. Monien yhtäaikaisten sovellusten käyttö 

e. Koulutuksen puute 

f. Epävarmuus/epämukavuus tietojärjestelmiä kohtaan   

g. Muu, mikä 

 

3. Mitä järjestelmiä ja ohjelmistoja käytät työssäsi päivittäin 

a. miten arvioit niiden toimivuutta (toimii/ei toimi) 

 

4. Mainitse ainakin yksi omassa työssäsi tunnistamasi työvaihe, jonka voisi automatisoida 

tai muuten digitalisoida 

 

5. Mikä arkinen ongelma organisaatiossamme voisi olla ratkaistavissa digitalisaation 

avulla? 

 

6. Onko sinulla ratkaisuehdotusta ongelmaan? 

 

7. Onko sinulla muita kehittämisajatuksia? 
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Järjestelmät ja ohjelmistot: 

·         käytän päivittäin, harvoin, en ollenkaan 

·         Osaan käyttää, toivon koulutusta, tarvitsen koulutusta 

1. Softmedic 

2. Citrix 

3. VPNGlobal (etäyhteydet) 

4. Vantaa-tunnukset 

5. Sharepoint 

6. Skype 

7. Outlook 

8. Intranet 

9. Word 

10. Excel 

11. Poverpoint 

12. Klinik 

13. Extranet 

14. Qlickview 

15. Innofactor (kotisivut) 

16. Odum 

17. Videovisit (virtuaalivastaanotto, chat) 

18. VRK 

19. Navitas, Finstar 

20. Weblab 

21. Tutka 

22. SAP 

23. Rondo 

24. Laura 

25. Zylink 

26. Muu, mikä 
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LIITE 5. Arkkitehtikuva henkilöasiakkaan palveluprosessin näkökulmasta 
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LIITE 6. Arkkitehtikuva yritysasiakkaan palveluprosessin näkökulmasta 

 


